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  :وتقدير  شكر

  

 من أوالنا ماى عل جلعّز و  املوىل إىل باحلمد والشكر نتوجهقبل كل شيء     

 .إلاء هذا العمل املتواضع  وسداد توفيق

    ....الصاحلات تتمسبحانه وتعاىل  فبنعمته

الذي كان  عبد القادر بوعقادة :شرفامل األستاذ إىل اجلزيل بالشكر نتقدمكما 

إياه   منحناله فضل املتابعة واإلشراف على هذه الدراسة ، وذلك من خالل ما 

  .اجلزاء خري منا اهللا فجزاه بالنصائح القّيمة ، وتوجيها إرشادا الثمني وقته من

الذي كان له الفضل  مزاريعبد الصمد  توفيقاألستاذ  إىلأيضا  بالشكر نتقدمو 

 .  كما ساهم بدوره هو اآلخر يف توجيهنا وإرشادنا  يف اقرتاح هذا املوضوع

 العلم حتصيل يف املسامهني املدية جامعةكما نتقدم بالشكر اجلزيل إىل كل أساتذة 

  .العلمية الدفعات وختريج

وفروه لنا وذلك ملا  ،لعمال املكتبة اجلامعية دون أن ننسى التقدم خبالص الشكر

  .البحث عن املادة العلمية تسهيالت خالل عمليةخدمات و من 

 أو قريب من سواء العمل هذا اجناز يف ساهم من كل شكرن آخرا وليس وأخريا

   . بعيد من

  
 



 

  



إلى  منبع الحنان والعطاء ،إلى ،ل من نطق اللسان باسمها 

الكلمات وال  من فتحت لي حضنها وغمرتني بدفئ حنانها ، أمي الغالية التي ال تسعني

  .                             لي فاحفظها يارب 

خير من كان سندي المادي إلى 

أبي ، اليوم لما وصلت إليه  يراني

  .)مولود ،محمد ،إبراهيم ،كريم ( 

  .عاء والدعم المعنوي 

إلى من علمتني معنى  ،منزلتها من منزلة األخت أو أكثر

وإلى كل عائلتها  أنفال موسي 

أعز الرفقة وخير ،إلى من قاسمنني حلو الحياة ومرها ،

  .نجية ،إيمان 

  

  

 

 إلهداء ا
  : جهدي أهدي ثمرة

ل من نطق اللسان باسمها ،إلي أوّ في الوجود

من فتحت لي حضنها وغمرتني بدفئ حنانها ، أمي الغالية التي ال تسعني

فاحفظها يارب ،   اإلمتنانالشكر و من الصفحات ألكفيها حقها 

إلى الصبر واإلجتهاد ،معنى إلى من علمني ،

يرانييوصلني و الذي تعب من أجل أن  إلى الرجل 

  . أطال اهللا في عمره 

  .فايز وعبد الرحمان  وولديها ختيمةالكبرى 

  .عالء الدين ا موابنه محمد إلى شقيقتي فلة وزوجها

( ليوحصنا  أدامهم اهللا سنداإخوتي  رموز الفخر والعز ، 

عاء والدعم المعنوي واألقارب الذين ساعدوني بالدّ إلى جميع األهل 

منزلتها من منزلة األخت أو أكثرالروح التي توأم ة الدرب و 

 التي قامت بمشاركة في هذا العمل المتواضع

،إلى من قاسمنني حلو الحياة ومرها ، الجامعيتكويني إلى رفيقات دربي طيلة 

نجية ،إيمان فطيمة ،  فتيحة ،إيمان ، ،رفيعة ،مريم، 

  .ين عرفوني من قسم التاريخ زمالئي الذّ و  

في الوجود إلى أعز إنسانة

من فتحت لي حضنها وغمرتني بدفئ حنانها ، أمي الغالية التي ال تسعني

الصفحات ألكفيها حقها 

،إلى نور حياتي

إلى الرجل والمعنوي ،

أطال اهللا في عمره  لغاليا

الكبرى لى شقيقتي إ

إلى شقيقتي فلة وزوجها

رموز الفخر والعز ،  إلي

إلى جميع األهل 

ة الدرب و إلى صديق

التي قامت بمشاركة في هذا العمل المتواضعو الصداقة، 

   .الكريمة

إلى رفيقات دربي طيلة 

مريم،  :  الصحبة

 زميالتيإلى كل 



.  
  

  

  

.  



إيل مالكي يف احلياة ، إىل معىن احلب و احلنان ، إىل القلب الكبري ، إىل من بوجودها اكتسب قوة و 

، إىل من هي اقرب إىل حمبة الحدود هلا ، إىل من كان دعاءها سر جناحي وحناا بلسم جراحي 

  .احلبايب أمي احلبيبة الغالية أدام اهللا فضلها 

حب العلم وبه ازداد  إىلمن دفعين 

، أرجو من اهللا أن ميد يف عمرك ترى مثارا قد حان قطافها 

  .اتك جنوم اهتدي ا اليوم و يف الغد و إىل األبد والدي العزيز 

  . بثينةالغالية الوحيدة و 

  .محمد 

 املتواضععلى قليب اليت شاركتين هذا العمل 

إىل اعز إنسانة و احملبة ،  األمان

من معهم سعدت وبرفقتهن يف دروب احلياة احللوة و احلزينة سرت ، 

،  ةفتيح،  إيمان،  أسماء،  رفيعة

 

  :اإلهداء

  : اهدي مثرة جناحي إىل

إيل مالكي يف احلياة ، إىل معىن احلب و احلنان ، إىل القلب الكبري ، إىل من بوجودها اكتسب قوة و 

حمبة الحدود هلا ، إىل من كان دعاءها سر جناحي وحناا بلسم جراحي 

احلبايب أمي احلبيبة الغالية أدام اهللا فضلها  إىل أغلىروحي ، إىل بسمة احلياة و سر الوجود ، 

من دفعين  إىلمن امحل امسه بافتخار ،  إىلرمز الرجولة والتضحية ، 

، أرجو من اهللا أن ميد يف عمرك ترى مثارا قد حان قطافها من علمين العطاء دون انتظار 

اتك جنوم اهتدي ا اليوم و يف الغد و إىل األبد والدي العزيز بعد طول انتظار وستبقى كلم

الوحيدة و  أخيت إىلشقيقة الدم و الروح ،  إىلعم بالرباءة ، 

محمد  أخيالناس  إىل اعزو عوين ، سندي  إىلرمز الفخر و العز ، 

على قليب اليت شاركتين هذا العمل  إنسانةاعز  إىلرفيقة دريب ، صاحية القلب الطيب ، 

  .كل عائلتها   إىل، و  عزوز إيمان

األمانرمز الوفاء و  إىلالقلب الصايف و النوايا الصادقة ، 

  .هاجر 

من معهم سعدت وبرفقتهن يف دروب احلياة احللوة و احلزينة سرت ،  إىلينابيع الصدق الصايف ، 

رفيعة،  مريممن كانوا معي على طريق النجاح و اخلري صديقايت 

  .كل زمياليت و زمالئي يف الدراسة 

إيل مالكي يف احلياة ، إىل معىن احلب و احلنان ، إىل القلب الكبري ، إىل من بوجودها اكتسب قوة و 

حمبة الحدود هلا ، إىل من كان دعاءها سر جناحي وحناا بلسم جراحي 

روحي ، إىل بسمة احلياة و سر الوجود ، 

رمز الرجولة والتضحية ،  إىل

من علمين العطاء دون انتظار  إىلوافتخر ، 

بعد طول انتظار وستبقى كلم

عم بالرباءة ، فالوجه امل إىل

رمز الفخر و العز ،  إىل

رفيقة دريب ، صاحية القلب الطيب ،  إىل

إيمانصديقيت العزيزة 

القلب الصايف و النوايا الصادقة ،  صاحبة إىل

هاجر صديقيت الوفية 

ينابيع الصدق الصايف ،  إىل

من كانوا معي على طريق النجاح و اخلري صديقايت  إىل

كل زمياليت و زمالئي يف الدراسة   إىل ،فاطمة
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 /امس للهجرة خالل القرن اخلبسقوط اخلالفة األموية األندلس باسية الوحدة السيّ  تمتزق        

دويالت صغرية ل هامانقسأدى إىل ا ،اضطرابا سياسيابذلك شهدت البالد إذ  ،احلادي عشر للميالد

 ،مملكة اشبيليةالطائفية  لالدو  أبرز هذهمن  ولعلّ  ،"الطوائف لدو "اسم عليها املؤرخون  أطلقمستقلة 

ما فيدراستنا خاصة هي موضوع حبثنا و  اليت تعد من أكرب دول الطوائف وأفسحهم ملكا ، فكانت

احلياة العلمية يف " حتت عنوان رسالتنا موضوع وهلذا جاء الثقايف هلذه اململكة العلمي و  يتعلق باجلانب

    . "عبادإشبيلية يف عهد بين 

موعة على جم حكم بين عباد بعد  القراءة واالطالع ظل ونؤرخ زمنيا لقيام مملكة اشبيلية حتت       

أغلبية وذلك بإمجاع ، هـ 484 -414املراجع اخلاصة بتارخيها من الفرتة املمتدة من املصادر  من

هذه قيام بداية تاريخ م 1023/هـ 414سنة تعتربإذ  ،كمعلم تارخيي هلا  على حتديد هذه الفرتةاملؤرخني 

على تثبيت  عباد بن حممد بن إمساعيلالقاضي  قام ه يف هذه السنة هو أنّ اململكة على أساس مرده 

وهكذا استتب  اشبيلية فقتله فيهايف معركة قرب  بيلية وحارب اخلليفة حيي بن محودنفسه أمريا على اش

 عباد واليت تنتهيزوال حكم أسرة بين تاريخ  هيم ، 1091/هـ484 يف حني تعترب سنة ،عليها له األمر

وسجنه اد من طرف يوسف بن تاشفني على األندلس وأسر املعتمد بن عبّ  املرابطني ستحواذبا

  .بأغمات

  :  فكان لهذا الموضوعأسباب اختيارنا عن أما 

ة ذه اململكة احلياة العلميّ  جلانب العلمي إلشبيلية ،ألنّ البحث يف اب اإلحساسنابعا من أمهية  -   

 إلشبيلية جل الدراسات كانت منصبة حول اجلانب السياسيو  من البحث والدراسة ،مل تنل حقها 

  .ولت الدراسات شخصيات ملوكها فكثريا ما تناا قيامهودور األسر احلاكمة يف 

ا ودراسة فأوسعوها بذلك حبث يف اململكة ةاجلوانب من الدراسات العلميّ اهتمام الباحثني ببعض  -

أبرز  ميدان اشتهر باعتباره فكل النشاط العلمي كان مكرسا للنشاط األديب  ،وأمهلوا اجلوانب األخرى

  . بنو عباد فيه
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،فهي حتتاج  أكثر فرتات التاريخ األندلسي تعقيدا من الرغبة يف دراسة فرتة ملوك الطوائف اليت تعد –

                                                                      .الدراسة البحث و  إىل الكثري من

  :تكمن يف  ة الدراسةأهميّ  وإن

  .بين عباد  حكم عهدذه اململكة يف الثقايف هلالتاريخ العلمي و  تسليط الضوء على تناحماول -

  . العلمية لحركةل هاودفعها يف تنشيطهذه األسرة احلاكمة  دور إبراز -

السيما إذا علمنا أن كل دولة من دول ،ا ابالط سادت املعارف اليت و  أهم العلوم االطالع على  -

   .به ميدان علمي معني واشتهرت برزت يفقد الطوائف 

    :  حولهذا املوضوع  إشكاليةوتتمحور 

فكيف أصبح  ،ة متميزة يف عصر اخلالفة األمويةقد شهدت حركة علميّ إذا كانت بالد األندلس  -

واقع ما هو و  ،ياسيااملضطرب س الّذي تالها وهو عصر الطوائف عصرالة خالل واقع احلياة العلميّ 

  باألخص يف عهد حكم أسرة بين عباد ؟العلمية و هذه احلركة من إشبييلية 

  : التالية التساؤالتجمموعة عن هذه اإلشكالية  تتفرعو 

  ماهو دور السلطة يف ذلك ؟ ؟من هم أبرز القائمني على دفع احلركة العلمية بإشبيلية  -

  ليف يف هذه العلوم ؟آ؟وما هي أشهر الت اململكة اليت متيزت اماهي أبرز العلوم  -

 المنهج علىبالدرجة األوىل  اعتمدنا ة هوذي قمنا بإتباعه يف هذه الدراسال لمنهجا عن اأمّ        

لفحص باإلعتماد على النصوص والوثائق وحتليلها  على اسرتداد املاضي يقوم يالذّ  لتاريخيا

املتعلقة  واملراجع إىل املصادر نارجوعمن خالل ف ،وعلمية فكريةملا تركه من أثار  وفقاوذلك  ،أحداثه

اململكة سواء يف العلوم ة اليت برزت يف الشخصيات العلميّ  ثام عن أهمّ نا إماطة اللّ حاولبالدراسة 

 من خاللهحاولنا  والذي اإلحصائي المنهج ذلك اعتمدنا  علىإضافة  منها ، العقلية أو النقلية

مؤلفام و  أصلهم ومواطن استقرارهم العلماء الذين برزوا يف البالط اإلشبيلي مع ذكرعدد إحصاء 

  .مربزين ذلك يف جداول إحصائية  ةالعلميّ 
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  احلياة العلمية يف مملكةاليت اعتمدنا عليها يف دراستنا ملوضوع  الدراسات السابقةومن بني  - 

 يةأدبو  يةشعر اجلانب السياسي لقيام اململكة، أو دراسات  منصبة حولدراسات ها هّي أغلبيف اشبيلية

  :بالذكر وخنص

  وهيم ، 1091- 1023/ه484 –414بنو العبد يف إشبيلية :مذكرة بن حوالة أمحد يوسف  -

اململكة العربية السعودية،   جامعة امللك عبد العزيز ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ ،

                                                                                 .م1980/ه1400

لنيل شهادة  مذكرة مقدمةوهي  ،فنيةانة الداين دراسة موضوعية و شعر ابن اللب:أحالم مداس  -

الشاعر ة العربية ،ختصص أدب عريب قدمي ،وقد استفدنا منها يف ترمجتنا هلذا اللغاملاسرت يف اآلداب و 

  .عباد برز شعراء بالط بين من أ الذي يعدّ 

-400 ندلس يف عصر ملوك الطوائفالثقافية لألو  احلياة االجتماعية :مخيسي بولعراس -

مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ اإلسالمي ،وقد أخذنا عنها  م،1086 -1009/هـ479

  .دول الطوائف أهم  باعتبارها واحدة من اجلانب الثقايف الشبيلية بعض املعلومات املتعلقة ب

 احلركة اللغوية يف األندلس منذ الفتح العريب حىت اية عصر ملوك الطوائف ، :ألبري حبيب مطلق  -

وقد استفدنا منها يف اجلانب املخصص للغة والنحو ، اب دقدمت لنيل درجة أستاذ يف اآل سالةوهي ر 

  .  يف اململكة اإلشبيلية 

مدخل إىل مقدمة و ها نامواليت قس اتبعنا الخطة التالية مجعها وحسب املادة العلمية اليت متّ      

  .خبامتة  اوذيلناه مباحث وأربعة

 ، ادقيام دولة بين عبّ  ،شبيليةإ ةيجغراف إىلفيه  تطرقنا عبارة عن فصل متهيدي المدخلجعلنا   

  .من األندلس افية للمملكة يف الغرب التوسعات اجلغر 

 :تناولنا  وفيه عوامل ازدهار الحياة الفكرية بالمملكة:حتت عنوان علناه ج األول لمبحثا -

 مساجد ،قصور ،( الثقافية بإشبيليةالعلمية و تعدد املؤسسات ، للعلم والعلماء بنو عبادتشجيع 

   . تأثرياا ة و للرحلة العلمي أيضا فيه ،كما تطرقنا)مكتباتو 
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تناولنا فيه كل من و  :الشرعية  العلومخصصناه لدراسة قد ف من الدراسة الثاني لمبحثاا أمّ   -

  . الفقه احلديث ، باإلضافة إىل علمي )رسم القرآن علم القراءات ،التفسري ،( علوم القرآن مندراسة 

     نثر ، ،ة من لغةوحنو،بداية بالدراسات األدبيللعلوم اإلنسانية تطرقنا فيه  الثالثمبحث الو  -

   . الفلسفة اجلغرافيا ، مث تناولنا التاريخ ،  ،وشعر

     الصيدلة ،لطبتطرقنا ل ،وفيه)الطبيعية (تطبيقية للعلوم اله انخصصاألخري و  الرابع مبحثوال -

  . )علم اهليئة ( الفلك ،الرياضيات ، الفالحةو 

  .اليت قمنا ا الدراسةعن صل إليها االستنتاجات املتو  أهمّ امتة كانت عبارة عن خب عملناوختمنا   

  : المراجع المعتمدة عرض و تحليل ألهم المصادر و 

  المصادر   - /أ

  :كتب التاريخ العام   -/1

وكتابه نفح الطيب من غصن : )م1632 /هـ 1041ت  أحمد بن محمد (التلمساني المقري - أ

األندلس الرطيب ،قام بتحقيقه إحسان عباس ،وهو كتاب قيم يقع يف مثانية أجزاء، أفادنا كتابه هذا  

األندلس ،وخباصة املتعلقة بكثريا يف استقاء بعض املعلومات التارخيية واألدبية اخلاصة باحلياة العلمية 

  .بدولة بين عباد و شعرائها و أدبائها 

البيان املغرب يف " وكتابه :" )م1295/ه 695أبو عبد اهللا محمد ت(ابن عذاري المراكشي  -ب

ويعترب كتابه من أهم   ،س كوالن ،ليفي بروفنسال .ج :جعه ،حققه ورا 3ج "أخبار األندلس واملغرب 

ث عن ه يتحدهذا الكتاب هو أنّ أفادنا به وما  يف العصر اإلسالمي ، مصادر املغرب واألندلس

ه احتوى على معلومات تارخيية كثرية خاصة املعلومات هلا ،كما أنّ إشبيلية منذ الفتح اإلسالمي 

  . حكمهاسّدة ين تداولوا على الذّ  امللوكإلشبيلية ،وأخبار  املتعلقة باجلانب السياسي

  : الطبقاتكتب التراجم و -/  2

  ويعترب من أعظم علماء األندلس : )م 1183/ هـ578ت  خلف بن عبد الملك(ابن بشكوال  -أ 
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 وكتابه الصلة ،موسوعة كربى لتاريخ علماء األندلس ،إذ يعترب ابن بشكوال  معاصر مللوك الطوائف ،

أو الفقه أو  احلديث ،علم من الشخصيات العلمية سواء يف  للعديدرتمجة الوقد استفدنا منه كثريا يف 

  .قلية األخرى عالعلوم ال

صاحب  ،)م 1270/ه668خليفة ت موفق أبو عباس أحمد بن القاسم بن (يبعةابن أبي أص –ب

ين خدموا واستفدنا من هذا الكتاب يف ترمجتنا لألطباء الذّ  كتاب عيون األنباء يف طبقات األطباء،

  .يف البالط اإلشبيلي 

  :والمعاجم كتب الجغرافيا   - / 3

له كتاب  الروض املعطار يف خرب :  )هـ 9محمد بن عبد المنعم ت أواخر القرن (الحميري  -أ

 األقطار ،وهو معجم يف موسوعة جغرافية واسعة ،استخرج منه ليفي بروفنسال اجلزء اخلاص باألندلس 

 وأقاليمها ،معلومات قيمة عن مدن األندلس، على حيتويلكتاب ،وا"بصفة جزيرة األندلس" وعنونه

 تتميز ا ،كما أفادنا ذكر أهم اخلصائص الّيت و  وقد أفادنا يف حتديد املوقع اجلغرايف الشبيلية ،وودياا

  . من خالل ما قمنا بشرحهديد مواقع بعض املدن األندلسية يف حت

صاحب كتاب معجم ):م 1229/ه 626ين أبو عبد اهللا ت شهاب الدّ  (ياقوت الحموي -ب

 ال ميكن للباحث الّيت هم املعاجم اجلغرافية اإلسالمية من أ ويعدّ  ،وهو يقع يف مخسة أجزاءالبلدان 

ذلك يشري إخل ،إضافة على ....وأار وجبال وذلك ملا يبينه من مواقع وبلدان ومدن اإلستغناء عنه 

نا الكتاب  يف التعريف بالعديد من املدن احلموي إىل العامل املشهور ذه البلدان ونسبته ،كما أفاد

  .األندلسية اليت مت ذكرها يف الرسالة 

  :الكتب األدبية  - / 4

كتاب :منها  ،له عدة تصانيف:  )م 1134/ هـ 582. ت اإلشبيلي أبو نصر(ابن خاقان  -أ

األول  تناول يف القسم وهو يف ثالثة أقسام ، ،مسرح التآنس يف ملح أهل األندلسمطمح األنفس و 

الشعراء ،وقد أفادنا كثريا من خصصه لألدباء و والقسم الثالث  ،وزراء ،ويف القسم الثاين الفقهاءال

  . بيلية كان أهلها أهل أدبالسيما إذا علمنا أن مملكة اش  الناحية األدبية ،
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كتابه الذخرية يف حماسن و : )م 1184/ هـ542أبو الحسن علي ت  (ابن بسام الشنتريني   -ب

احلادي عشر للميالد /تتضمن تراث القرن اخلامس هجري  ،وهو موسوعة تارخيية أدبية اجلزيرة ، أهل

ولقد نشره  ،جملدات حبسب األقاليم األندلسية وينقسم هذا الكتاب إىل أربعة أقسام يف مثانية 

استفدنا و  أدباء،ثر أهل األندلس من شعراء و ف ابن بسام كتابه هذا ختليدا ملآوقد ألّ  ،إحسان عباس

من  ،ل ، وهو الفصل املتعلق باشبيليةاحية األدبية ،السيما يف القسم الثاين من الد األو منه من النّ 

أيضا من  ،ا حىت ايارها على يد املرابطنيمن نصوص عن قيام دولة بين عباد وتطورهخالل ما ذكره 

  . اململكة الذين برزوا يف حضرة الوزراء واألدباء عن الكتاب و خالل ما ذكره 

  : جع المرا  -/ ب

و  العصر الثاين ، وه ،ملرابطيال الطوائف منذ قيامها حىت الفتح دو  :)  عبد اهللا عنان(محمد  -1

 ،جلغرايف لكل دولة من دول الطوائفإذ عاجل فيه عنان التحديد ا ،كتاب قيم من الناحية التارخيية

ومن بينها مملكة  خصائصها االجتماعية واحلضارية ،ذه املمالك ،وعاجل كما تناول التطور السياسي هل

  .فاستفدنا منه كثريا  اشبيلية ،

منذ الفتح اإلسالمي إىل أخر  واألندلسيف املغرب  األدب ،تاريخ األدب العريب: )فروخ (عمر -2

وهو كتاب مفيد جدا، استفدنا منه يف  ،اجلزء الرابع  )م 11/ه5أواخر القرن ( عصر ملوك الطوائف

كما استفدنا منه يف ،اداء الذين خدموا بالط بين عبّ خاصة فيما يتعلق بالشعر  اجنازنا لعملنا هذا ،

  . ادية العبّ  اب الذين تقلدوا مناصب الوزارة بالدولةبرز الكتّ ترمجتنا أل

مبوضوع عالقة اليت هلا ا يف إجنازنا هلذه الرسالة و اليت استعنا  املراجع إىل غري ذلك من املصادر و  

  . الدراسةالبحث و 

  : ايلاليت واجهتنا خالل إجنازنا هلذا العمل فهي كالتّ  الصعوباتأما عن أهم 

حىت يستويف حقه ج إىل وقت أطول حيتا طويل  املوضوع باعتبار أنّ  ، لدراسةلقصر املدة الزمنية  - 

  .من البحث والدراسة 

يف  وغزارا ،خاصة فيما خيص العلوم التطبيقية بعض اجلوانب من الدراسة املادة العلمية يف نقص –

   .أخرى  جوانب

 صعوبة الّتحكم يف الدراسة باعتبارها فضاء جغرايف واسع ألّن إشبيلية استولت تقريبا على كل -

                         .  األندلس غرب
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1
  :إشبيلية  مملكة جغرافية -/ 

تناولت العديد من الكتب اجلغرافية املوقع اجلغرايف إلشبيلية باعتبارها واحدة من أهم مدن       
  .                     ، وهذا ما سوف حناول التطرق إليه والتعرف عليه من خالل هذه الدراسة 1األندلس

    :أصل التسمية   - /أ

، وهي مدينة 2 إشبيلية بالكسر مث السكون، وكسر الباء املوحدة ، وياء ساكنة، والم وياء خفيفة  
، وقد مسيت 3"هسايل "أو "إشبايل "قدمية أزلية، ومسيت ذا اإلسم اشتقاقا من  امسها الالتيين 

، ويقال 4بإشبان بن طيطس من نسل طوبال ،كان أحد األمالك اإلشبانيني وخص مبلك أكثر الدنيا
ه ملا دخل األندلس ووصل إىل مكاا اها أنّ هو  يوليش القيصر ، وكان سبب بنائه إيّ  االذي بناه أنّ 

شرف ، فردم على النهر األكرب مكانا وأقام فيه أعجبه كرم ساحتها وطيب أرضها وجبلها املعروف بال
، وهو التفسري األقرب للصواب 5املدينة واشتق هلا امسا من امسه ،ومن إسم رومية فسماها رومية يوليش

 ّوهي يف اجلزء اخلامس من قسمة قسطنطني "املدينة املنبسطة" ا تعين وأّما عن تفسري اسم إشبيلية فإ

                                                           

وهم جيل "الفندالس "األقوال أا مشتقة من اسم لكن أرجح  ، وقد كثر الكالم يف أصل تسميتها ، األندلس جزيرة كبرية - 1 
يقال أم من أصل جرماين وأن بعضهم من أصل ساليف أو صقلي  من الناس كانوا يسكنون بني ر األودر  ور القيستول ،

ا عرفهم ومن هناك أجازوا إفريقية ومل م ،.ق  441وهؤالء القندالس زحفوا من الشمال إىل اجلنوب حىت بلغوا جبل طارق سنة
ل من سكن أوّ  أما املقري فيقول أنّ  أهلها أطلقوا عليهم  هذا اإلسم نسبة للبالد اليت جاؤوا منها ومسوا هذه البالد األندلس ،

وكالمه قريب  ل من عمروها وتناسلوا ا وتداولوا ملكها ،املكان فكانوا أوّ  وم مسيّ " القندال"األندلس قوم يعرفون باألندلس أي 
وهي معلمة أندلسية حتيط  احللل السندسية يف األخبار واآلثار األندلسية ،:شكيب أرسالن :أنظر .ه إمجاع احملققني اآلن مما علي

املقري التلمساين  ،32،ص 1م ،ج1936/هـ1355 ،مصر املطبعة الرمحانية ، ،1ط بكل ما جاء عن ذلك الفردوس املفقود ،
 بريوت ، ،دار صادر ، دط إحسان عباس،:تح  ،من غصن األندلس الرطيب نفح الطيب) :م1631/هـ1041أمحد بن حممد ت (

  .   133ص  ،1م ،ج1988/هـ 1408
 / هـ1397بريوت ، معجم البلدان ،دط، دار صادر ،:) م1229/هـ 626عبد اهللا ت وين أبشهاب الدّ (ياقوت احلموي  -2 

    . 195ص  ،1مج  ، م1977
   45ص م ،1997/هـ1417،القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،2ط ،ة الباقية يف إسبانيا و الربتغالاألندلسياآلثار :حممد عبد اهللا عنان  -3 
األندلس  يف اقتباس األنوار ويف :) م1185/هـ581اإلشبيلي ت(ابن اخلراط  ،)م1147/هـ542أبو حممد ت  (الرشاطي -4 

 1411مدريد ، ،الس األعلى لألحباث العلميةدط ،  ،خاثينتو بوسك بيال  إمييليو مولينا ،:تح  اختصار اقتباس األنوار ،
  . 102ص م ، 1990/هـ
صفة جزيرة األندلس منتخبة من كتاب الروض :)م 1326/هـ  727عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عبد املنعم ت(احلمريي  -5 

   .   18ص م ،1988/هـ 1408 لبنان ، –بريوت  دار اجليل ، ،2ط ليفي بروفنسال ، نشرها وصححها املعطار يف خرب األقطار،
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، 1أهل محص من أرض الشام نزلوهلا يف أول الفتح ألنّ " محص"أيضا وتسمى ، لألندلس حني قسمها
الرتبة وإليها يشري أبو ني املدينتني يف املوقع واخلطط و وقد أطلقوا عليها هذا اإلسم ملا ملسوه من شبه ب
  ] المضارع:[ الطيب صاحل بن شريف الرندي يف مرثيته فيقول 

.               2َونـَْهرَُها الَعْذُب فـَياٌض َوَمْآلنُ   ْزٍه            ِمْن نُـ  َوأَْيَن ِمحٌْص َوَما َحتْوِْيهْ           
  :موقعها الجغرافي  -/ب

واملسافة بينهما هي  ،4وبينهما ثالثون فرسخا ،3قع إشبيلية غرب األندلس وهي غرب قرطبة ت     
وإشبيلية  ،7اجلنوب منها فنجد رندةوأما يف  وعملها متصل ا ،6وتقع شرق لبلة  ،5مسرية ثالثة أيام 

،وهي مطلة على النهر  8وهي إحدى القواعد األربع اليت اختصها امللوك قريبة من البحر احمليط ،
وهو ر عظيم  قريب يف العظمة من الدجلة أو  اهلابط إليها من قرطبة ، ويدخل إليه املد واجلزر ،

ومن إشبيلية إىل احللق حيث مصب الوادي يف  ، تدخل فيه السفن النيل يقال له الوادي الكبري ،
  . 9ميال  فهي بذلك برية حبرية هلا النظر الواسع والفوائد اجلمة والغالت الكثرية 60البحر

                                                           

 ص ،1م ،ج 1983/هـ 1403دط ،معهد ميغيل أسني ،مدريد ، لويس مولينا ،: تح  ذكر بالد األندلس ،:مؤلف جمهول  -1
   . 63 ، 61ص 

   . 45املرجع السابق ، ص: حممد عبد اهللا عنان  -2
بينها وبني  وا دار  ملكوك بين أمية ، مللكها وقصبتها ،وسط بالدها ،كانت سريرا  مدينة عظيمة باألندلس ،: قرطبة -3

باجلزيرة والشام ومصر ما يدانيها يف   ليس هلا يف املغرب  وال و  أيام ، ويقول عنها ابن حوقل هي أعظم مدينة باألندلس ، 5البحر
أبو القاسم (بن حوقل ا ، 324ص ، 4املرجع السابق ،ج: ياقوت احلموي :حة األسواق ،أنظر كثرة األهل وسعة الرقعة وفس

                                                                                                                             .107ص  م ،1992/ه 1413 لبنان ، –بريوت  مكتبة احلياة ، دط، صورة األرض ،): م 977/ه367  ت النصييب
  . 195ص ، 1،ج نفسه املصدر  :ياقوت احلموي  ، 18ص املصدر السابق ، :احلمريي  -4
وفرسخ الطريق  وهو من مقاييس املسافة قدميا ،وأصل الكلمة فارسية معربة ،وهو الطويل من الزمان ،مجع فراسخ ، الفرسخ -5

دار العلم ،7ط مفرداته وفقا حلروفها األوىل ،الرائد معجم لغوي عصري رتبت :جربان مسعود :أنظر .حنو مثانية كيلومرتات 
. 598-597م ،ص ص 1992/ه1413لبنان ، –للماليني ،بريوت    

  

أيام 5وهي غرب قرطبة وبينهما على طريق إشبيلية مسرية  قصبة كورة باألندلس كبرية ، يتصل عملها بعمل إكشونية ، :لبلة -6
ياقوت : أنظر  احلمراء ، غزيرة الفضائل والثمر والزرع والشجر وتعرف بلبلة وهي برية حبرية ، ميال ،42،وبينها وبني إشبيلية 

  . 10ص ، 5ج ، نفسهاملصدر  :احلموي 

حصن سابغ وهي  ا زرع واسع وضرع معقل حصني باألندلس من أعمال تاكرنا ،وهي مدينة قدمية على ر جار ،: رندة - 7
   .73 ص ، 3ج ، املصدر نفسه: ياقوت احلموي :أنظر .مالقة ية و بني إشبيل

    . 61ص ، نفسهاملصدر  :مؤلف جمهول  -8

  . 195، ص1املصدر نفسه  ،ج : ياقوت احلموي  . 102املصدر السابق ، ص :الرشاطي واإلشبيلي  -9
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  :خصائص ومميزات إشبيلية  -/ج  

وصحة الرتبة والزرع وكثرة الثمرات من كل نوع ،  وعذوبة املاء ، إشبيلية بطيب اهلواء، متتاز       
وكذلك ا عسل   ا زيتون أخضر يبقى مدة ال يتغري به حال وال يعروه اختالل ، الرب والبحر ، وصيد

أكثر بالد  يف بقعتها ويعمّ  اوتنبت أرضها من القطن الذي حيسن ويزكو  ،1وتني يابس كثري جيد ،
بالزيتون  أشرف بقعة يف األرض وأكرم تربة املغرتس ا عن جبلها فهو جبل الشرف، ويعدّ أمّ  األندلس،

  ومن الشرف جيلب الزيت إىل  ، 2القائم يف اخضراره الدائم املبارك عند اعتصاره وال يتغري به حال

مث يعتصر فيخرج منه  سنة، 30ويطمر زيتونه حتت األرض مجيع بالد األندلس وبالد اإلفرنج واملغرب ،
انوا يتجهزون به إىل املشرق فك ، وهلذا كانت جل جتارم الزيت ،3الزيت أكثر مما خيرج منه طريا 

وقد كانت ا أسواق قائمة وجتارات راحبة  وقرى كثرية على حد قول املقري  ، 4واملغرب برا وحبرا
، كما 5بل كانت كل قرية عامرة باألسواق والديار احلسنة واحلمامات وغريها من املرافق  التلمساين،

  .كان كثري الشجر وبه سائر الفواكه الطيبة    أن هذا اجلبل باإلضافة إىل إنتاجه الزيتون الكثري

قرب لبلة،  ،فرسخا 15وبينهما  أيضا من بني املميزات واخلصائص إلشبيلية جند عني الزاج ،     
وهذا الزاج ال يوجد يف  وينعقد يف ضفيت العني زاجا ، وهي عني جتري مباء أسود شديد امللوحة ،
وهي  آخر شرف إشبيلية ، وقد قال ابن مفلح يف تاريخ  معمور األرض مثله إال حول هذه العني ،

ويف عنقها مسط النهر  عليها تاج الشرف ، إشبيلية هي عروسة بالد األندلس ألنّ : األندلس 
   6.األعظم

   

 

                                                           

 دت ،  ، بريوت دط ،دار صادر، باد ،آثار البالد وأخبار الع : )م1283/هـ 683زكريا بن حممد بن حممود ت (القزويين -1
   .497ص

ترصيع األخبار  نصوص عن األندلس من كتاب ، :)م 1083/ هـ 476أمحد بن عمر بن أنس العذري ت (ابن الدالئي  -  2
دط ، منشورات معهد  عبد العزيز األهواين ،: تح  وتنويع اآلثار والبستان يف غرائب البلدان واملسالك إىل مجيع املمالك ،

    .96ص  دت ، مدريد ، الدراسات اإلسالمية ،
   . 63ص  املصدر السابق ،: مؤلف جمهول  -3
    . 21ص املصدر السابق ،: احلمريي  -4
    . 159 -  158صص  ، 1،جاملصدر السابق : املقري التلمساين -5
    .62 - 63ص ص املصدر نفسه ،: مؤلف جمهول  -6
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    :قيام مملكة بني عباد  -/2

وقيل أم ينتسبون إىل  ،1من بين خلم )من عرب اجلنوب (آل عباد ميانية :بني عبادنسب أسرة -/أ 
شام البني (وكانت مساكنهم يف اإلسالم يف العريش  اللخميني آل املنذر بن ماء السماء ملوك احلرية ،

  ) .2مصرو 

جاز إىل األندلس بعد افتتاحها رهط من «ويقول ابن عذاري املراكشي فيما ينقله عن ابن حيان ،  -
، فنزل أحدمها 3خلم تفرقوا يف أقطار األندلس، فاحناز منهم إىل غرا أخوان امسهما نعيم و عطاف

) اشبيلية(، تناسل ولده ا مدة من الزمان مث انتقل بعضهم إىل مدينة محص "يومني" بقرية يقال هلا 
مور العليا فكثرت فيهم الوجاهة فتناسل ا ولده و تصدوا خلدمة امللوك من بين أمية فصرفوهم يف األ

أيب حاجبيه املنصور حممد بن ودولة أبيه هشام املؤيد باهللا و  النباهة إىل دولة احلكم املستنصر باهللاو 
 .       5يف إقليم طشانة قرب اشبيلية حيث أنشأ أسرما اجلديدة  فنزل نعيم وابنه عطاف، » 4عامر 

أكثروا من اإلشارة إىل ذلك باعتبارهم من نسب العريب لبين عباد اللخميني و وقد تناول الشعراء ال –
الوضع السياسي  هذه املعاين يتقصدها الشاعر عمدا ألنّ  ذوي اد العريب األصيل ، إضافة إىل أنّ 

  .السائد آنذاك ومتزق الدويالت األندلسية وانقسامها يتطلب ذلك 

                                                           

بطن عظيم ينتسب إىل خلم ،وامسه مالك بن عدي ابن احلارث بن مرة بن أدد بن (خلم بن عدي قبيلة  ينتسب العباديون إىل -1
،كانت مساكنهم متفرقة وأكثرها بني الرملة و مصر ويف اجلفار و منها يف اجلوالن ومنها يف حوران  زيد بن كهالن من القحطانية  

وقد نزل قوم منهم مبنطقة بيت املقدس فدعيت بامسهم  ،ام رفح ،حدس بالش:ومن بالدهم  بفلسطني  والبثينة ومدينة نوى ،
:  ،أنظر) م بطون كثرية بالديار املصرية وتسميها العامة اليوم بيت خلم  ، ومنهم آل منذر ملوك العراق ، وبنو عباد باشبيلية ،ومنه

  .575ص م ،1997/ه 1418 ، بريوت مؤسسة الرسالة ، ، 8ط معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة ، :عمر رضا كحالة 
أواخر (األدب يف املغرب واألندلس من الفتح اإلسالمي إىل آخر عصر ملوك الطوائف  تاريخ األدب العريب ،:عمر فروخ   -2 

   .  470ص ، 4ج، ت .د لبنان ، –بريوت  دار العلم للماليني ، ، 5 ط ،)  م11/هـ 5القرن
والعريش يف  وموضعه من محص العريش ، الشام خلمي النسب صرحيا ، وكان من أهل محص من صقع هو عطاف بن نعيم ،-3
حسني مؤنس ،  تح ،، احللة السرياء  ) :م1260/ه658أبو عبد اهللا القضاعي ت ( اآلبارابن  الشام ،انظرخر اجلفار بني مصر و آ

   .   35- 34 صص  ، 2م ، ج 1985/ه1405، دار العارف ، القاهرة ، 2ط
حممد : ،تح املعجب يف تلخيص أخبار املغرب ):م1249/ه 647أبو علي بن حممد التميمي ت(املراكشي  عبد الواحد -4 

   . 194 - 193صص ،  3ت ، ج.ط، الس األعلى للشؤون اإلسالمية ، اجلمهورية العربية املتحدة ، د.سعيد العريان ، د

  .470 ص املرجع ،نفس  :عمر فروخ   - 5 
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من أبرز شعراء بين عباد وسوف نتطرق لذكره يف القسم  ي يعدّ اين الذّ ومن ذلك شعر ابن اللبانة الدّ 
  ]:  المتدارك:[  املخصص للشعراء ، حيث يقول فيهم 

                                                        .بـَُنو َعَباِد  رهِ خْ  فَ ِيف  ادَ زَ               اٌب سَ تِ انْ  وَ هُ وَ  ينَ رِ  املنذِ ين بَـ  ِمنْ 
َلُة اَألَْوَالِْد    .         1فَِتَيٌة ملَْ تَِلْد ِسَواَها اََلَمَعاِيل                َواََلَمَعاِيل قَِليـْ

  ] : المجتث : [اد العريب أصيل ويقول أيضا يف مدح بين عباد و نسبهم 

      ِمْن ِسر خلٍُْم،َوخلٌُْم َما َشِهَدْت                 تـََقدَمْت ، َوبـَُنوا الُعْلَيا َهلَا تـَْبٌع                        
                       قـَْوٌم يـَُواَلُف ِسيَماُهْم َطَهاَرتـَُهْم               َكأَنـَُهْم ِبِطَباِع اُلُمْزِن َقْد طُِبُعوا                       

 ِ2ُْم أُنُوُف اخلُطُوِب الَشِم َجتَْتدِعُ                 يَا َواِرَث اَلَمْجِد َعْن َشِم َغطَارَِفةٌ 

  : المملكة قيام /ب

اإلضطرابات تصارعت فيها األموي باألندلس مليئة بالفنت و  كانت الفرتة األخرية من العصر        
 4، وخربت فيها مدن عامرة كالزهراء3العناصر املختلفة يف الدولة ،كالرببر ، الصقالبة ،أهل قرطبة 

ه الفرصة ، األقاليم هذاملدن و اء األندلس إىل استغالل اإلضطراب يف سائر أحنوأدى شيوع الفوضى و 
استقلت عن السلطة املركزية بقرطبة ، وساعدها على ذلك الفراغ السياسي الذي ساد عقب واليت 

ملك كلمتهم وصار اخلالفة تفرقت مجاعات املسلمني و ، وبعد انتهاء عهد 5مقتل اخلليفة هشام املؤيد
                                                           

. 35، ص 2السابق ، ج املصدر: ابن اآلبار  - 1    
  .166 ،صم2008/ه1429،دار دجلة،عمان،1،ط الشعر السياسي األندلسي يف عصر ملوك الطوائف: حممد شهاب العاين -2

   .  254صت ،.دار النهضة العربية ، بريوت ،د  د ط، يف تاريخ املغرب و األندلس ،: أمحد خمتار العبادي  -3

 ،ذراع أميال منها  ،وطوهلا ألفا وسبعون 5من غريب قرطبة مشال ر الوادي الكبري على بعدتقع مدينة الزهراء على  مقربة  -4
،وقد  أحرقت وهدمت )هـ350 -300( سنة ، أنشأها اخلليفة األموي عبد الرمحان الناصر  لدين اهللا  16هـ ، يف325وبنيت سنة 

   غابر األندلس:كرد علي نظرأقصور يف حرب الرببر ،ا من خربت قرطبة وما فيهو  مها ،هـ ،وبقيت رسو 400يف حدود سنة 
   .  35ص املرجع السابق ، :عبد اهللا عنان  ، 106-105صص  م ،1923/ه1341مصر ، املكتبة األهلية ، ،حاضرها و 

  سنة  11،بعهد من أبيه وهو ابن66لقبه املؤيد باهللا ،بويع له يوم اإلثنني سنة  ،بن احلكم بن عبد الرمحان الناصر هو هشام -5
/ ه695ت أبو عبد اهللا حممد  (ابن عذاري املراكشي:نظر أ، )م 1008/هـ 399( وخلع يوم األربعاء سنة  مثانية أشهر ،و 

 –بريوت  دار الثقافة ، ، 3ط وليفي بروفسال ، كوالن ،.س.ج :تح  ، بواملغر البيان املغرب يف أخبار األندلس :  )م1295
  . 253، ص 3م ، ج1986/ه1403 لبنان ،
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، فانقسمت 1استقل كل مبا يف يده ططها و ء ووجوه العرب، فاقتسموا خالوزرااألندلس بني املوايل و 
األندلس إىل دويالت صغرية متنازعة ، واستقل كل أمري بناحيته وأعلن نفسه ملكا عليها فدخلت 

  . 2البالد بذلك يف عصر جديد هو عصر ملوك الطوائف

 تفوقها السياسي، وكان هلاقدمة دول الطوائف من حيث سعتها و وتأيت مملكة إشبيلية يف م       
، إذ أنه بدأت جذور 3شأن يف أحداث هذه الفرتة السيما يف غريب األندلس حيث تقوم هذه اململكة

هذه ململكة مبكرة منذ ايار الدولة العامرية يف اية املائة الرابعة ، ويف الوقت الذي كانت تضطرم 
  4و الوليد إمساعيل بن عبادفيه عاصمة اخلالفة قرطبة بالفنت واالنقالبات املتعاقبة كان قاضي اشبيلية أب

يعمل يف هدوء وصمت على مجع خيوط الرياسة يف يده وعلى االستئثار حبكم املدينة العظيمة اليت 
  . 5تركت كباقي القواعد األخرى ملصريها

إشبيلية كانت مرتبطة بقرطبة ، متأثرة ملا جيري من احلوادث فيها ، خاضعة مللوك الدولة األموية على و 
لدولة بين محود ، ويف هذه الفرتة كان القاضي إمساعيل بن عباد يتوىل القضاء يف إشبيلية مث  التعاقب ،

ه اخلليفة القاسم بن محود يف منصبه بعدما توىل منذ أيام املنصور بن عامر ، وبفضل حزمه وذكائه أقرّ 
العجز بدأ  وأنّ  ه ،، وملا شعر القاضي أنّه حقق مبتغا6م1018/هـ  408اخلالفة يف قرطبة يف ذي القعدة

                                                           

  .205ص  م ،1926/هـ 1355 القاهرة ، مطبعة اإلستقامة ، األدب العريب يف األندلس ،:عبد العزيز حممد عيسى  -1 
   . 255ص املرجع السابق ، :أمحد خمتار العبادي  -2 

 ،)م1492 -711/ هـ 897 - 92(غرناطة التاريخ األندلسي من الفتح اإلسالمي حىت سقوط :عبد الرمحان علي احلجي  - 3 

   . 387ص م ،1981/ هـ 1402بريوت ،  –، دار القلم ،دمشق  2ط

هو إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن عباد اللخمي قاضي إشبيلية يكىن أبا الوليد  ،عينه احلاجب املنصور على خطة القضاء  - 4 
ه رجل الغرب قاطبه وقد بقي يف القضاء وصف بأنّ  وقد واسع املعرفة ، بإشبيلية ،كان مهتما بالعلم واألدب حكيما وسديد الرأي

ه تويف نّ أا ابن بشكوال فيذكر أمّ  ،)م 1023/هـ  414ت( حىت فقد قدرته مبهمات القضاء وأصابه وهن يف عينه لنزول املاء فيها ،
شريف أبو : تحالصلة ،كتاب :) م1183/ه578أبو القاسم خلف عبد اهللا ت (ابن بشكوال  أنظر ، م ،1019/ هـ  410سنة

 ، 2ج ، صدر السابقامل :ابن اآلبار ، 124ص ،1مج م ، 2008/ه1429، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة،  1العال العدوى ،ط
  . 194،ص  3املصدر السابق ، ج:  ، ابن عذاري  34ص

، 4،ط  الطوائف منذ قيامها حىت الفتح املرابطيالعصر الثاين دول  دولة اإلسالم يف األندلس ،: حممد عبد اهللا عنان   -5 
                                                                                     . 32م ، ص 1971/ه 1417مكتبة  اخلاجني ، القاهرة ،

مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف  العالقات السياسية يف األندلس اإلسالمية وإسبانيا النصرانية ، :فضيل بوالصوف  - 6 
   . 63صم ،  2011/ھـ  1432، قسنطينة جامعة منتوري ،عبد العزيز فياليل ، . د إشراف  التاريخ الوسيط ،
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، وهذا األخري   1القاسم حممد بن إمساعيل بن عباد لولده أبو  بدنه أوكل خطة القضاءبدأ يتسلل إىل
  .كان ال يقل حنكة وذكاء عن أبيه

كان للثورة اليت قامت يف قرطبة على القاسم بن محود أثرها يف إشبيلية، إذ أّن القرطبيني ثاروا           
 ، أين يقيم )م1021/ه412( ل القاسم على اإللتجاء إىل إشبيلية سنةوطردوه فعوّ على هذا األخري 

، وقد أرسل لإلشبيليني يأمرهم ) حممد بن زيري(ا ولداه ومعهما حامية من الرببر حتت قيادة 
 2بإخالء مائة مسكن جلنوده القادمني معه ،وهو األمر الذي ترك اإلنطباع السليب يف النفوس اإلشبيلية

، لوا  أن حيذوا حذوة قرطبةه بإمكام التحرر من نري احلموديني ،فعوّ د أظهرت قرطبة لإلشبيليني أنّ وق
لكن بفضل حنكة القاضي أبو القاسم بن  لكنهم ختوفوا من حامية الرببر اليت كانت تقيم بينهم ،

 السهل ان يصبح عباد متكن من استمالة قائد احلامية وضمه إىل جانبه ،بعد أن صرح له أنه من اهلني
،كما متكن من التفاوض مع القاسم بن محود على أن يرتك إشبيلية مقابل 3ملكا على إشبيلية

اإلعرتاف بسلطته عليها ، ودفع مبلغ من املال، وكي يعرب عن صدق نواياه قدم ابنه عبادا رهينة 
تفق رأيهم على ، مث اجتمع أمر أهل إشبيلية وا4للحموديني ، فكسب ذا العمل تقدير السكان

، وملا وصل القاسم بن محود إىل إشبيلية ، وقاموا مبحاصرة القصر)واحلسن حممد (إخراج ولدي القاسم
وأخرجوا له  ،احلامية الرببرية املوجودة هناك وجدها مغلقة  فانسحب وعاد أدراجه منهزما ، وطردوا

، واجتمع أبو القاسم مع اثنني من كبار البلد ومها 5ابنيه ومن تدبري ، فعرضوا  عليه ما رأوه من ذلك
أبو عبد اهللا الزبيدي ، والوزير أبو حممد عبد اهللا بن بارمي ، ومضى الثالثة يدبرون أمر البلد ابتدءا من 

                                                           

الوليد إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن قريش بن عباد بن عمرو بن أسلم بن  والقاسم حممد بن ذي الوزارتني أب هو أبو -1
املعارف ولذوي  إشبيلية ،غيب عليها أيام الفنت وانقادت له هكذا ،كان له يف العلم واآلداب باع ، صاحب  ،عطاف بن نعيم 

وباجلملة  ، الرسائلصنعة الشعر وحوك البالغة و البلغاء يف د مجيع آله وكان يشارك الشعراء و وكذلك عن ارتفاع ،و  هلا عنده سوق
: ابن اآلبار  :أنظر ، )87ص3للمزيد من التفاصيل حول شجرة نسب بنوعباد أنظر ملحق رقم (فهو وبنوه رياض آداب وعلوم ،

بغية امللتمس يف تاريخ رجال األندلس، دار )  : م1202/ه 599تأمحد بن عمرية (الضيب  ، 34، ص 2املصدر السابق ،ج 
   . 118م ، ص 1967/ه1386ن ، .م.د الكتاب العريب ،

 احلليب و يبلبامطبعة عيسى ا ،1ط كامل الكيالين ،: تر و نظرات يف تاريخ اإلسالم ،ملوك الطوائف  :رت دوزي ارينه -2
   .  16 صم ،  1933/ھـ 1351، القاهرة –مصر  ،شركاه

    . 17ص : نفسه   -3
   .63 ص السابق ،ملرجع ا: فضيل بوالصوف  - 4

   . 149، ص 3جاملصدر السابق ، : املراكشي عبد الواحد - 5
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، وهكذا استوىل بنو عباد على زمام األمور يف إشبيلية وغرب األندلس، بداية 1م1023/ه 414سنة 
، 2حممد بن ذي الوزارتني، مث قام باألمر من بعده ابنه عباد امللقب باملعتضد من القاضي أبو القاسم 

وطالت أيامه وتغلب على أكثر ممالك الغرب باألندلس وسوف نتنطرق لذكر هذه املمالك يف حديثنا 
ه من أهم أخبار هذا عن توسعات اململكة ونتعرف على  أهم املمالك اليت دخلت حتت حوزته،  ولعلّ 

ادعائه لظهور هشام املؤيد ، وذلك بعدما سقط إليه خرب املدعي املشبه شام بن احلكم  امللك هو
، األندلس  فأثر ذلك يف قلوب الناسوكان هذا األخري قد غاب ببالد املشرق مدة طويلة مث عاد إىل 

على وهو األمر الذي جعل املعتضد يدبر األمر ويستهبل الغرة يف ذلك ، فاعرتف له أكثرهم ووقفوا 
هو ملا رآه من اضطراب عله يدبر هذا األمر وهذه احليلة ي جالذّ  ، ويقال أنّ 3عينه واجتنبوا خالفه

رغبتهم يف السيطرة على إشبيلية   الذي كان يف ازدياد يف قرطبة ،و أهل إشبيلية السيما خطر احلموديني
ضد الرببر ومن جهة  ومن األسباب أيضا هو رغبته يف اسرتضاء الناس بظهور هشام وأن يكون حزبا

   ،4أخرى أراد أن يضيف الشرعية على حكمه وضمان التأييد الشعيب  سواء يف إشبيلية أو يف األندلس
ه يف صورة احلاجب املنفذ ألموره هشاما عنده بالقصر وشهد له خواص من حشمه وأنّ  فادعى أنّ 

، فوجد بذلك السبيل إىل ما دبره من حرب ابن محود ، فحجب شبيه 5وأمر بالدعاء له على املنابر
هذا اخلليفة  على واستنهضهم إىل اإلمجاعهشام عن أعني الناس وبث كتبه بذلك إىل مجيع الرؤساء 

                                                           

  . 427، ص م2004/ه 1425 د م ن ، مكتبة األسرة ، د ط ، معامل تاريخ املغرب و األندلس ،: حسني مؤنس -1

هو عباد بن حممد بن إمساعيل ابن عباد اللخمي أبو عمرو امللقب باملعتضد ،صاحب إشبييلية يف عهد ملوك الطوائف ،كان  -2
وطب خكان شهما مهيبا ،شجاعا صارما هـ ، 433وويل األمر بعد وفاته سنة يف أيام أبيه يقود جيشه لقتال بين األفطس وغريهم ،

أصصها هي مجاجم أعدائه بعد أن يقتلهم فيستعملها أصصا للزهور وكان يفتخر ه حديقة الرؤوس و قصر  بأمري املِؤمنني واختذ يف
وكان مصاحبا للكؤوس  املعتضد مث قتله ،وقد هم ابنه بقتله لكن ما مت له ذلك فسجنه  ،وكانوا يشبهونه باملنصور  ، بذلك

هـ  464تويف سنة ولكن مع ذلك كان شاعرا وحمبا لألدب جمالسه ، واحملظيات وكان كثري اإلنفاق على األبنية الشاخمة والقصور ،
 شعيب األرنؤوط،:تح  سري أعالم النبالء ،:)م 1374/ه748ت حممد بن أمحد بن عثمان  مشس الدين( الذهيب أنظر م ،1072/

قاموس  األعالم:،خري الدين الزركلي  256،ص 18 م ،ج1984/ه1405مؤسسة الرسالة ،بريوت ،  ،1حممد نعيم العرقسوسي،ط
 م ،ج2002/ه1423لبنان،  –دار العلم للماليني، بريوت  تراجم ألشهر الرجال و النساء من العرب واملستعربني و املستشرقني ،

   1415بريوت ، دار األمري ، ، 1ط تقدمي أمحد بن سودة ، األندلس ،املوسوعة العامة لتاريخ املغرب و :، جنيب زبيب  257ص ،3
  . 26ص ، 2ج م  ،1995/ه 

   ، 198ص املصدر السابق ،: ملراكشي اعبد الواحد -3

  . 35-34 ص  ص املرجع السابق ،: الدوزي  -4

 .   152 -151ص ص  ، 3املصدر السابق ،ج:  بن عذاريا - 5
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، وتوافدت عليه الوفود من معظم أحناء 1املخبوء فمالت نفوس أهل قرطبة عل نصبه إماما للجماعة
وتأييدها للقاضي بن عباد واستمر ذلك من أمره سنني إىل أن أظهر موته  األندلس  تعلن مبايعتها

م ، وكشف إليهم أن تقدم وفاته كانت من زمان وأفصح هلم عن 1063/ه 455ة سنةونعاه إىل الرعيّ 
، وبعد 2ه ملا  سكنت احلال من الفتنة وجب عليه التصريح باحلقوأنّ  السبب الذي جعله يقوم ذا ،

 هي جرى على سنن أبيه وجدّ ، والذّ 3لفه يف احلكم ابنه القاسم حممد امللقب باملعتمدوفاة املعتضد خ
ولكن رغم ذكائه وفطنته اتبع منهج أسالفه يف سبيل احملافظة على السيادة وامللك إذ أنه مالئ ملك 

ن بناته املعتمد قد زوج بنتا م وتضيف الروايات أنّ  . انه املسلمني وتعهد بدفع اجلزيةقشتالة على إخو 
  .4تسمى زائدة هلذا امللك ، لكن الروايات األندلسية تكذب هذه احلقيقة

على دار اخلالفة بقرطبة وفرق أبناءه على امللك ، واستفحل ملكه بغرب املعتمد  كما استوىل  
وبقي حىت غلب يوسف بن تاشفني على ، األندلس وغلب على من كان هناك من ملوك الطوائف 

  .    5م ، واعتقله ا إىل أن تويف هناك 1090/ه 484األندلس فقبض عليه ونقله إىل أغمات سنة 
   

                                                           

ط ،دار .إحسان عباس ،د:الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة ،تح  ):م 1148/ هـ  542أبو احلسن علي الشنرتيين ت(ابن بسام  -1
   .18، ص 1مج ، 2ق م،1997/هـ 1417  لبنان ، –بريوت  الثقافة ،

  .  37ص : املصدر نفسه  –2 
/ ھـ  484-461(،عباد بن  القاضي حممد بن إمساعيل اللخمي األندلسي بن املعتمد على اهللا أبو القاسم حممد بن املعتضد  -3 

وقد  شاعر حمسن وكان بابه حمط الرحال وكعبة اآلمال وشعره يف الذروة العليا ، ،كان ملكا جليال وعاملا ذكيا ، )م1069-1090
وغلوا يف رضاه وما زالت مكانته يف ازدياد  على بقية ملوك الطوائف فخطبوا وده ، مكانته ،استفحل أمره باألندلس وعلت 

ا ابن اخلطيب فيذكر أن وفاته أمّ  م، 1093/هـ  487حىت أسره ابن تاشفني مبدينة أغمات  وبقي هناك حىت وافته املنية سنةوصعود 
امللحق رقم : أنظر(نفسه بأبيات شعرية وأمر أن تكتب على قربه ه ملا أحس باملنية رثى م ويقول أنّ 1094/ه 488كانت يف سنة 

ت  الفالح عبد احلي احلنبلي الدمشقي شهاب الدين أبو(ابن العماد   ،118ص ،املرجع السابق: الضيب :أنظر . ) 88ص4
 ،1األرناؤوط ، طاديثه عبد القادر حممود األرناؤوط ،أخرج أح:شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ، تح ): م1678/ه 1089

، ابن  247، ص2املرجع السابق ،ج: ، جنيب زبيب 383،ص  5م ،ج1989/ ه 1410بريوت ، –دار ابن كثري ، دمشق 
،مكتبة 1حممد عبد اهللا عنان ، ط: اإلحاطة يف أخبار غرناطة ،تح ): م 1374/ه 776لسان الدين السليماين ت(اخلطيب 

   .119، ص  2م ، مج 1975/ه1359اخلاجني ،القاهرة ، 

. 213 - 212م ،ص ص1970/هـ 1370، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، 2ط تراجم شرقية وأندلسية ،: حممد عبد اهللا عنان  -4    

 ،القاهرة املطبعة األمريية ، ، يف صناعة اإلنشا صبح األعشى) :م1418/ه 821ت بن علي أبو العباس أمحد(القلقشندي _  5
  . 249 ص،  5ج م، 1913/ه1331،
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  :توسعات المملكة  -/ 3

ملا سكنت احلال وانتهى املعتضد من خطر احلموديني ، فرغ إىل حرب األمراء األصاغر      

ه دخل يف حروب طويلة مع جريانه لكي ميد رقعة إشبيلية ، وجيعلها تشمل غرب ، إذ أنّ 1بالغرب

املعتضد يف سبيل حتقيق  جنوبه ، وتشري العديد من املصادر  إىل نقطة مهمة هي  أنّ األندلس كله  و 

هدفه هذا قد ارتكب جنايات أخالقية كبرية وضرب ملعاصريه أسوء املثل، فلم يكن يقيم 

وكان مهه منصرفا إىل مجع املال وتدبري املؤامرات جلريانه وخاصة من  لألخالقيات أي وزن،

، فأنفق بذلك معظم حكمه يف حماربة أمراء الطوائف ، وكشف يف حماربتهم عن قوة 2استضعفهم

غدره ،لكن ذه كنه يف نفس الوقت كشف عن قسوته و وإحكام خططه ل عزمه و ضخامة عدته ،

الوسائل استطاع حتقيق أطماعه وأن ينشأ مملكة إشبيلية الكربى أعظم ممالك الطوائف ، وأن يوطد 

، مث توسعوا على 4م ،كان بنو عباد قد استولوا على مالقة 1057/ه449، ويف سنة 3أسرته ا ملك

،                                                                                                             7غرب، شنتمرية ال6، ولبة 5حساب املنطقة اليت حوهلا فسيطروا على نبلة 

                                                           

   . 36، ص 1مج ، 2ق املصدر السابق ، :ابن بسام   -1

   . 427مرجع السابق ، ص:  حسني مؤنس  - 2

    . 21م ، ص 2001/ه1422د م ن ، اية الوجود العريب يف األندلس ،د ط ، دار قباء ،:علي حسني الشطشاط  -3

مدينة باألندلس بني اجلزيرة اخلضراء و  املرية ،وهي على ساحل حبر ااز املعروف بالزقاق ،وأصل وضعها قدمي مث : مالقة -4

عمرت بعدها وكثر قصد املراكب و التجار هلا وهي عروس بالد البحر اإلسبانية ،وهي مدينة عظيمة اخلريات وكثرية الربكات 

املصدر :القزويين  ،43ص  ،4 املصدر السابق ،ج:ياقوت احلموي :أنظر .رى ميال ، وهي آهلة وا مدن وق30طوهلا حنو 

   .  557ّالسابق ، ص 

وجيار عليه يف قطره  ،من ناحية اجلبل "بانيها"قها ر مدينة حسنة أزلية ،وهي متوسطة القدر ،هلا سور منيع ،وبشر : نبلة -5

) م1146/ه 560ت  أبو عبد اهللا حممد بن حممد شريف ( اإلدريسي: أنظر  ،، وا أسواق وجتارات ومنافع مجد إىل مدينة لبلة

ليدن ،  مطبع بريل ، نزهة املشتاق يف إخرتاق اآلفاق ،دط ،األندلس مأخوذة من كتاب املغرب وأرض السودان ومصر و : 

   .178م ، ص1863/ه1279

أو أونبة ، قرية بغريب األندلس تقع على خليج البحر احمليط ،وهي مدينة منيعة تقع بني جبال ضيقة املسالك ، وهي :  ولبة -6

ياقوت  ، 35املصدر السابق ، ص :احلمريي :أنظر  ولبة ستة فراسخ ، تبعد عن البحر حنو ميل ،و بينها وبني مدينة برية حبرية

  .  283ص ،1،ج  نفسهاملصدر  : احلموي 

مدينة باألندلس من مدن أكشونبة ،وهي من أول احلصون اليت تعد لبنبلونة ،وهي أتقن حصوا بنيانا :  شنتمرية الغرب -7

التني وا دار لصناعة يكثر ا العنب و  حسنة الرتاب ، متوسطة القدر ،وهي مدينة  وأعالها مسكا ،وهي تقع على البحر ،

  . 114ص نفسه ، املصدر: احلمريي :أنظر  األساطيل ،
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، وبدؤوا يتحرشون بغرناطة وهي إشارة واضحة على 2، حىت وصلوا إىل احمليط واحتلوا مرسية1شلب

، وذا 6، أركش5، شلطيش4ه قد استوىل على اجلزيرة اخلضراءكما أنّ .3يالت فيما بينها تنازع  الدو 

مدّ املعتضد حدود مملكة إشبيلية حنو الغرب و اجلنوب واشتبك يف الشرق مع مملكيت قرطبة 

م ، سار على ج من سبقوه يف احلركات 1069/ه 461وعندما توىل املعتمد امللك سنة 7.وغرناطة

م ، باهلجوم على قرطبة واليت كانت متثل العاصمة من 1071/ه 463التوسعية إذ أنه قام يف سنة 

قبل، واستطاع ذا اهلجوم أن ينهي حكم بين جهور وضم قرطبة إليه وصارت بذلك إشبيلية أكرب 

تتم له الزعامة على مجيع ملوك الطوائف ،  مث واصل جهوده للقضاء على طليطلة ل 8دول الطوائف

وقدم له  "ألفونسوا السادس"باألندلس، ولتحقيق ذلك حتالف مع عدو اإلسالم ملك ليون وقشتالة  

                                                           

مدينة بغريب األندلس ،غرب قرطبة ،بينها وبني باجة ثالثة أيام ،وهي قاعدة والية أكشونبة ،كثرية األراضي واملياه :  شلب - 1

 ، 357ص  ،3املصدر نفسه ،ج  :ياقوت احلموي  :أنظر  أميال ، 3،تبعد عن البحر التفاح  شجروأكثر ما ينبت بأرضها  

   . 106 نفسه ،صاملصدر  ، احلمريي

مدينة من املدن األندلسية الكربى ،كبرية الرقعة ،مرتامية األطراف ،حتيط ا احلدائق وأكثرها حدائق الربتقال والزيتون :مرسية  -2

 :عبد اهللا عنان:م ،أنظر  1243/هـ  641وهي مدينة عتيقة الطراز ،سقطت يف يد اإلسبان سنة والليمون ،ويكثر ا النخيل ،

    . 100 - 99 ص ص املرجع السابق ، اآلثار األندلسية ،

هـ 1426شركة اإلبداع الفكري ، الكويت ،  ،ط.راتب  املصري ، د: مر املصور،األندلس التاريخ   :طارق حممد  السويدان  –3

    . 259م ، ص2005/

م ،وسعى املعتضد للقضاء على 1048/ هـ 440كان أمريها القاسم بن حممد بن حممود قد خلف أباه يف حكمها سنة   -4

     سلطان احلموديني من جهة ،وكان يهمه اإلستالء عليها ألا باب األندلس من اجلنوب ،فبعث قوات إليها فطوقوها من الرب 

املعتضد وكان استيالء  و البحر حىت اضطر القاسم اىل طلب األمان والتسليم إىل قائد املعتضد عبد اهللا بن سالم فأجابه مطلبه ،

    . 48ص ، املرجع السابق ، 2دولة اإلسالم ،ج  :عبد اهللا عنان :أنظر م ،1054/ ه446على اجلزيرة يف سنة 

بلدة صغرية يف غريب األندلس  تقع قرب غرب إشبيلية على البحر ،وهي جزيرة تقع بالغرب من لبلة ،ليس هلا سور  :شلطيش -5

فيها دار لصناعة احلديد وحييط ا البحر من كل اجلهات ،إال من جهة  البعض ،مع بعضه  وال حظرية ،وإمنا هي بنيان متصل

 :احلمريي  ، 359،ص 3ج املصدر السابق ، :ياقوت احلموي :أنظر  اعي اخلصبة ،واحدة ، تكثر ا اآلبار العذبة والصنوبر واملر 

  .110ص  املصدر السابق ،

احلمريي :كثر ا الزيتون ،أنظر مدينة أزلية خربت مرارا وعمرت ،ويحصن باألندلس ،على وادي لكة  ،وهي : كش ر أ -6

  . 89ص ، 5لية أنظر ملحق رقم عن الدول اليت استولت عليها اشبيللمزيد من التفاصيل  .14، ص  نفسهاملصدر :

، شركة  2ط  املصري ، حممد رضا: تر  ،مع فصل يف األدب بقلم بيري كاكيا يف تاريخ إسبانيا اإلسالمية : مونتغمري  وات  -7 

  .          103، ص  م1998/ه1419 لبنان ، –النشر ، بريوت املطبوعات والتوزيع و 

    . 267، ص نفسه املرجع : السويدان طارق حممد   - 8 
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، 1كعربون إخالص أمواال طائلة مقابل تعهد النصارى على سحق أعداء إشبيلية  من املسلمني

م ، وبذلك ثأر ملوت ابنه عباد الذي 1078/ه 471فانتزع املعتمد األقسام اجلنوبية  من طليطلة سنة

مات فيها وكان حيكمها وهو صغري، لكن سرعان ما لبث أن أخذها منه ألفونسوا السادس واحتلها 

سنوات ، قامسا بذلك ظهر األندلس باستالئه على هذه املدينة  5بعد حصار م ،1085/ه 478سنة 

سنة ، أن يقضي  20اع املعتمد يف حنو، لكن ورغم كل هذا فقد استط2اليت هي مفتاح الشمال 

على سائر إمارات الغرب الصغرية وأن يبسط سلطانه عليها ، وأصبحت مملكة بنو عباد تشمل 

سائر األراضي املمتدة من شاطئ ر الوادي الكبري غربا حىت احمليط األطلنطي ، هذا عدا رقعة 

لك وأنزهلم ا واستفحل ملكه بذلك ،  كما أنه فرق أبناءه على قواعد امل3شرقي الوادي الكبري

، 4بغرب األندلس وعلت يده على من كان هناك من ملوك الطوائف ، مثل ابن األفطس ببطليوس

، وغريهم فكانوا يطلبون مرضاته ويتقونه 6، وابن صمادح باملرية5ابن باديس ابن حبوس بغرناطة

 . 7باجلزي إىل أن ظهر بالعدوة ملك املرابطني

                                                           

   . 21ص املرجع السابق ،: علي حسني الشطشاط  -1

   . 85ص م ، 1990/ ه 1411دمشق ، ،منشورات وزارة الثقافة  ط ،.األندلس يف التاريخ ، د: مصطفى شاكر  -2

    .    45املرجع السابق ، ص ، 2ج  دولة اإلسالم ، :عبد اهللا عنان  -3

ي  من اجلهة الغربية من بعد أبيه ،كان ميلك الثغر الذّ  ويلّ  ،مسلمة ابن األفطس امللقب باملظفرهو حممد بن عبد اهللا بن  -4

صاحب  وكان املظفر أدييبا عاملا ، شنرتين ،أشبونة ، يابرة، فكان ميلك بطليوس، األعظم ،األندلس ، وبعض املدن ااورة للبحر 

املصدر السابق ،ج  :ابن عذاري  :أنظر  حد من العلماء ،التأليف األكرب املسمى باملظفري ،  ألفه خباصة نفسه مل يستعن فيه بأ

  . 127ص ، 3ج املصدر السابق ،: و عبد الواحد املراكشي  ، 236ص  ، 3

 هو عبد اهللا بن بلكني بن باديس بن حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد الصنهاجي ،آخر ملوك غرناطة لقب املظفر باهللا ، -5

م ، حاز على حظ وافر من البالغة واملعرفة شاعر  جيد 1077/هـ 465ه باديس يف شوال سنة بعد جدّ  الناصر لدين اهللا ،ويلّ 

املصدر  :لسان الدين اخلطيب :أنظر .تقان ناطة ربعة املصحف خبطه وهي يف غاية الصنعة واإلوكانت بغر  الشعر حسن اخلط ،

   .  380 -  379ص ص ،3مج  السابق ،

هو أبو حيي حممد بن معني بن صمادح املعتصم صاحب املرية قاعدة األسطول اإلسالمي ،وقد كان هذا األخري قدمي   -  6

ورمبا كانت بينهما يف بعض األوقات مراسالت قبيحة  ، ولكن املعتمد كان مينع من فعل مثل ، احلسد للمعتمد كثري النفاسة عليه

.    196، ص 3املصدر نفسه ، ج: عبد الواحد املراكشي :ونزاهة نفسه ، وطهارة سريرته ، أنظر  ذلك ملروءته ،  

املبتدأ تاريخ ابن خلدون املسمى ديوان ) :م 1406/هـ808 .تبن حممد بن خلدون احلضرمي ن عبد الرمح(ابن خلدون  - 7 

 خليل شحادة ،: ضبط املنت واحلواشي  سهيل زكار ،:مر  ، الرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكربواخلرب يف تاريخ العرب و 

. 203ص ، 4 جم ،2000/هـ1421لبنان  –بريوت  دار الفكر ، دط،  
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 :ملكة مازدهار الحياة العلمية بال عوامل:المبحث األول  -

تتحكم فيها جمموعة من العوامل اليت تؤثر عليها  دولة من الدولأي  يفاحلياة العلمية  املعلوم أنّ      
إّما باإلجياب أو السلب ،أماعن احلياة العلمية يف اململكة اإلشبيلية فنجدها قد عرفت إزدهارا ونشاطا 

أهم العوامل اليت جعلت اململكة  ما هيّ : ملحوظا ، ومن هذا يتبادر ألذهاننا طرح التساؤل الّتايل
سامهت يف جعل إشبيلية كواحدة من أعظم  مدى اط العلمي ؟وإىل أيّ اإلشبيلية تشهد هذا النش

         .دول الطوائف ؟ 
   :تشجيع ملوك بنو عباد للعلم والعلماء  -/1

ازدهارا علميا مل تشهده من قبل ال يف عصر الرومان وال يف شهدت إشبيلية  يف عصر بين عباد       
األندلس حىت عّدت من أعظم مدا بعد أن ختلت هلا عهد القوط ، وبذلك فاقت سائر أمصار 

وا كان بنو عباد  ، "...: عن ذلك ياقوت احلموي يف معجمه  فقال ، وقد عّرب  1قرطبة عن الرئاسة
.           وهو دليل واضح على حلول إشبيلية مكان عاصمة اخلالفة قرطبة  ،"2وملقامهم ا خربت قرطبة 

ومع املبالغة يف طلب  الرفاهية مع اإلسراف والتطرق،حيام يف وسط النعيم و ولقد عاش بنو عباد 
فدعوا هلا خرية  ومع هذا كانوا يرعون التقدم احلضاري يف بالدهم ويهتمون به، الزيادة حىت غايتها ،
 وذاعت شهرم املشرق العريب كله وهو ما جعل الباحثني عن العلم والدارسون له املفكرين والعلماء ،

  .3من كل مكان يقبلون على إشبيلية 
األدباء لعناية ملوكها م  وفد عليها الشعراء و من املراكز الثقافية اهلامة الّيت إشبيلية  فأصبحت بذلك  

وحضرة إشبيلية على قدم الدهر كانت قاعدة هذا اجلانب "ويف الصدد يقول ابن بسام الشنرتيين 
ركز الدول املتداولة ، وملا كانت دار األعزة واألكابر ثابت فيها وقرارة الرياسة وم الغريب من اجلزيرة ،

وصارت جممعا لصوب العقول وذوب العلوم وميدان فرسان املنثور و املنظوم السيما  يف  اخلواطر ،
 فأتاها العلم من كل فج عميق وتبادر العلماء بني سابق ومسبوق،...أول املائة اخلامسة من اهلجرة 

   .                                           "4ناثرا غري ماهر والشاعرا غري قاهر وقلما رأيت فيها
                                                           

  . 77م،ص1986/هـ 1406 اإلسكندرية ، مؤسسة شباب اجلامعة ، ،دط ،املساجد والقصور يف األندلس: عبد العزيز سامل  -1

    .195ص  ،1املصدر السابق ،ج : ياقوت احلموي  -  2
     . 20ص املرجع السابق ،: علي حسني الشطشاط  -  3
   . 12- 11 ص ص ،1مج ، 2ق املصدر السابق ،: ابن بسام الشنرتيين  -4
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فقد تولوا  احلركة العلمية واألدبية وبنو عباد نفسهم كانوا بيت علم  وأدب وشعر ، كيف ال تنشط
  .              ،كما كنا قد أشرنا إىل ذلك فيما سبق 1على عهد بين أمية  القضاء يف إشبيلية

العديد من كتب التاريخ قد سجلت هلم ما اتصفوا به من العلم واحلكمة والدهاء يف  كما جند أنّ 
  .موا الشعر وطربوا له ، وكيف رعوا األدب واألدباء ، ونظاحلكم بني الناس 

يشــجعون العلمــاء علــى حتصــيله هــو ت ملــوك بــين عبــاد يهتمــون بــالعلم و ومــن األســباب الــيت دعــ      
ي كــــان بيــــنهم يف كــــل اــــاالت ســــواء العســــكرية أو القــــوي بــــني ملــــوك الطوائــــف، الــــذّ ذلــــك التنــــافس 

مل يكـن "إىل امليدان العلمي فيقول أحد الباحثني يف هذا الشأن بعدها ذلك التنافس  العمرانية ، ليمتدّ 
بتنـــاء نافســوا يف ابــل كــان أيضــا عمرانيــا ، وأدبيــا وفنيــا ، فت التنــافس بــني هــؤالء امللــوك سياســيا فقــط ،

، حيـث  "2وتنافسوا يف جمالس األدب والطرب ويف تشجيع الشعراء والكتاب واملغنني ،احلصون والقالع
  .ن مملكته حمجة لألدباء والعلماء كان كل ملك منهم حياول أن جيعل م

كما كان من أعظم مباهام إال قول العامل الفالين عند امللك الفالين ، والشاعر الفالين خمتص       
وبذلك تعددت البالطات واجتهد  ، 3مللك الفالين وليس بينهم إال من بذل يف وسعه من املكارم با

، واملتتبع لسري ملوك بين عباد يلمس هذا اإلهتمام ويراه 4كل ملك يف استقطاب العلماء والشعراء 
البارع أبو عمرو عباد صاحب إشبيلية من أهل األدب " واضحا فيذكر ابن عذاري ويقول عن املعتضد

  ".5ورقة ، من شعر نفسه 60والشعر الرائع ، وقد رأيت له سفرا صغريا ويف حنو
ولكن لقسوة املعتضد باهللا اإلشبيلي وصرامته يف األخذ بزمام األمور حتاشاه بعض أهل األدب، وهذا  

منه ومن هؤالء قول ابن زيدون يف  ماجعل بعض الشعراء يضعون أبياتا شعرية فرحا مبوته واسرتاحة
                                                                :             ] المتقارب[   مرثية املعتضد

                                                           

 األعلم الشنتمري يف ظل دولة بين عباد ملوك إشبيلية منوذجا ،:تاريخ احلركة األدبية يف األندلس : عبد الرمحان بن حلسن  -1
   .  81صم ، 2013/ه  1434يونيو  ،  ، 20ع ، دورية كان التارخيية 

      . 82ص:  رجع نفسه امل -2
. 190، ص 3املصدر السابق ، ج : املقري التلمساين  -3   
مذكرة مقدمة ) م1086-1009/هـ479-400(احلياة اإلجتماعية والثقافية لألندلس عصر ملوك الطوائف : مخيسي بولعراس  -4

  .128ص  م ،2007/هـ 1427باتنة ، جامعة احلاج خلضر ،مسعود مزهودي ،  .د  إشراف ،لنيل املاجستري يف التاريخ اإلسالمي 

   .285، ص  3ج املصدر السابق ،: ابن عذاري  -5
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                     َلَقْد َسر النـ ُموََكلٌ  يَ عْ ِين َأن             ِمْنُه َمحَاٌم  ِبطَاِغَيٍة َقْد َحم.                  
  .1َعَلْيِه اُلُمْزُن َوُهَو ِجَهامٌ  َوَمر     َدا َجتَاَنَب َصْوَب الَغْيِث ِعْنَد َذِلَك الصَ             
وخباصة يف عهد خليفته املعتمد ، فقد كان مكّرم  احلركة الفكرية ونشاطها ،خيمد هذا مل  غري أنّ  

من ملوك  عصره من أعيان الشعراء كما وقف ببابه  أحد لألدب وأهله ، حىت قيل أنّه مل جيتمع بباب
إشبيلية دعوة  وينظم إليه، كما أنّه كان أكثر ملوك وكان مقتصرا من العلوم على األدب وما يتعلق به

  .2والشعراء والفالسفة إىل بالطه، وكان حياضرهم وجيالسهم للعلماء
جعية حقيقية لتشجيع احلركة العلمية، باعتباره وذا أصبح املعتمد بن عباد ومن ورائه إشبيلية مر     

امللك املثقف ذو الباع الطويل يف العلم والنثر ، ويف عهده نفقت سوق األدباء فتسابقوا إليه وافتوا 
                                                                                                 .3عليه

رفع شأن العلم يف كان هلا األثر البالغ بنو عباد يف احلياة العلمية  املشاركة  نستخلص أنّ من هذا كله 
  . أبعادا جديدة  بذلك  تأخذوتزدهر ل والعلماء واألدب، وهو األمر الذي جعل من هذه احلركة تتقدم

  :المراكز العلمية والثقافية بإشبيلية تعدد  -/2 
تبوأا إشبيلية كان مردها منبعث من جمموعة املراكز اليت وجدت  املكانة العلمية الّيت  إنّ       

فاملساجد واملكتبات وقصور وبالطات امللوك وبيوت بعض الوزراء والعلماء كلها سامهت يف  باململكة،
الدور العلمي إلشبيلية واليت منها انتشرت العلوم والثقافة ومن خالل هذه الدراسة سوف حناول إبراز 
                           .دورها العلمي يف ذلك اكز اليت وجدت بإشبيلية و هم املر ذكر أ

  :المساجد  - /أ

العلم يف األندلس ، وقد ظل املسجد يف الغالب  دورهي  كانتاملساجد  املتعارف عليه هو أّن     
فاملسجد عند املسلمني مدرسة حقيقية  ، 4املصدر األول لتلقي العلوم واآلداب وخباصة علوم الشريعة

يتلقى فيها الفرد التقومي السلوكي والعلوم واملعارف على أيدي العلماء ، واألندلسيون مل تكن هلم 
مدارس تعينهم على طلب العلم ، هلذا اعتمدوا على املسجد يف تعليمهم فقد كانوا يقرؤون مجيع 

دلس انتشارا كبريا حيث قام امللوك ببناء املساجد ، فانتشرت بذلك املساجد يف األن5العلوم بأجرة 
                                                           

    . 43ص ، 2ج املصدر السابق ،: ابن اآلبار  -1
   . 89، 82 ص ص ، رجع السابقامل: د الرمحان بن حلسن عب -2
  . 130ص السابق ، رجع امل: مخيسي بولعراس  -3

  . 49ص م ، 1993/هـ 1414 بريوت ، ، مؤسسة الرسالة ، 2ط النقد األديب يف األندلس ،: حممد رضوان الداية  -4 
  . 220ص ، 1املصدر السابق ،ج: املقري التلمساين  -5
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اجلامعة يف كل حاضرة فتنافسوا يف هندستها واستقطاب الطالب إليها، كما قام بعض األغنياء 
به ه كان ، فرسالة املسجد مل تنحصر على الصالة فحسب ، إذ أنّ 1والعلماء ببناء مساجد خاصة م 

ه كان يقدم ياسية والقضايا ذات األمهية ، ويضاف إىل ذلك أنّ جيتمع املسلمون للتشاور يف األمور الس
للطالب مكانا متسعا ومهيئا عند زيادة عددهم، ففيه حيفظ األطفال الصغار القرآن الكرمي ، وتتم 

  .2فيه الدراسات العليا يف املواد العربية
 بعض األساتذة املشهورينكان التعليم يف املسجد رمسيا، يتمثل يف حضور الفئة املثقفة لدروس        

، ومن أبرز املساجد يف 3وإىل جانب ذلك ظل احلضور مفتوحا أمام اجلميع ومل تقيده أية شروط
إشبيلية اليت كانت تقوم ذا الدور التعليمي، جند املسجد اجلامع األموي بإشبيلية ، والذي مت بنائه يف 

ه على حالته دون زيادة حىت أصيب ، وقد ظل هذا املسجد منذ بنائ4عهد عبد الرمحان األوسط
،  5م ، بزلزال هدم اجلزء األعلى من صومعته فرممها املعتمد بن عباد يف شهر واحد1079/ه 473سنة

مسجد والدة املعتضد باهللا الذي بنته :  قد أقاموا  عدة مساجد يف إشبيلية مثل العباديني كما جند أنّ 
ملعتمد، وباإلضافة إىل هذين املسجدين جند مسجد ومسجد األمرية اعتماد زوجة ا ،يف عهد ابنيها

  . 6ابن خري ، ومسجد العريف
قد أمكن لعدد مهم من وتتجلى أمهية املسجد يف الدور الذي يقوم به كمركز تعليمي ، ف     

 ، وإذا كانت إشبيلية قد جلبت إليهاأحناء خمتلفة من العامل اإلسالميلإلستقرار يف اإلشبيليني 

                                                           

    . 131ص  ،السابق رجع امل :مخيسي بولعراس  -1

  ،، دار املعارف 2ط الطاهر أمحد مكي ،: تر هلا املشرقية وتأثرياا الغربية ،و أصيف األندلس  الرتبية اإلسالمية :خوليان ريبريا  -2
  .109ص  م ،1994/هـ  1415 القاهرة ،

دط، ،)م 1091 - 1023/هـ484 -414(التاريخ السياسي واإلجتماعي إلشبيلية يف عهد دول الطوائف: أحممد ابن عبود  -3
  . 198ص م ،1983/ هـ1403 تطوان ، يس ،رب ديس مطابع الشويخ ،

يعرف باألوسط  ، حلكم الربضي وله ثالثون سنةابعد أبيه عبد الرمحان بن  ويلّ :  )ه 238 - 206(عبد الرحمان األوسط -4
حممود السرية عاملا بعلوم الشريعة هذا عبد الرمحان  كانألّن األّول هو عبد الرمحان الداخل والثالث هو عبد الرمحان الناصر ،و 

 املصدر السابق ،: عبد الواحد املراكشي :أنظر .م 852/ه 238، مات يف صفر سنة وكانت أيامه أيام هدوء وسكونوالفلسفة 
        .  48 ص 

  

 . 30ص  ، املرجع السابق: عبد العزيز سامل  -5
  

املاجستري يف مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ،)م  1091-  1023/هـ  484-414(بنو العبد يف إشبيلية : يوسف بن حوالة  -6
   . 412ص م ،1980/هـ   1400 ، اململكة العربية السعودية  جامعة امللك عبد العزيز ،أمحد السّيد دراج ،  .د  ، إشرافريخ التا
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 خارج البالد ، فإّن اإلشبيليني بدورهم اغتنموا ذلك من خالل جتارم اليت مشلت أقطاراملوهوبني من 
  . 1متعددة يف األندلس واملغرب واملشرق ، ذلك ألغراض تعليمية وثقافية 

، بل هو مؤسسة اجتماعية ثقافية،  املسجد ال ميثل وسيلة روحية فحسب ومنه نستخلص أنّ                
من خالل ة ساهم يف دفع احلركة العلمية حنو التقدم ه مكانا للتجمع والعبادة اجلماعيّ على كون وزيادة

  .احللقات العلمية اليت كانت تعقد به 
   :المكتبات  - /ب    

كان من آثار ازدهار احلركة الفكرية يف عصر الطوائف ذيوع املكتبات العامة واخلاصة ذيوعا         
مدينة أندلسية عاصمة ململكة كبرية أو صغرية ، وقد كان أمراء يلفت النظر ، حيث أصبحت كل 

ليم إذا كانت قرطبة األوىل فيما يتصل بالتع، و  2النادرةافسون يف اقتناء الكتب النفيسة و الطوائف يتن
وحب الكتب فقد كانت إشبيلية الثانية ، موطن املعتمد واملدينة اليت ال مثيل هلا، لقد كانت واحدة 

كتبات ثراءا ، أو بعدد هواة الكتب وعشاق املكتبات الذين ازدهروا فيها سوق الكتب من أعظم امل
الذي كان قائما ا ، ونفقت شهرته فبلغت كل األحناء وأصبح مهبط األدباء حبثا عن النسخ النادرة 

وط الطريفة ، ويشري ابن اخلطيبب الغرناطي كثريا إىل الكتابة اإلشبيلية كشيء متميز عن بقية اخلط
، كما انتشرت صناعة الورق وظهرت فئة خاصة اشتغلت يف هذا امليدان أو مبا يعرف 3األندلسية 

ملا كثرت التآليف العلمية والدواوين حرص الناس على " مبهنة الوراقة واليت  يقول عنها  ابن خلدون 
تساخ والتصحيح تناقلها يف اآلفاق واألمصار فانتسخت وجلدت وجاءت صناعة الوراقني املعانني لإلن

، والوراقة مبفهوم " 4والتجليد وسائر األمور الكتبية والدواوين واختصت باألمصار العظيمة العمران
وكان  5إخل...العصر احلديث تعين عملية النشر بعناصرها املختلفة من طباعة ومراجعة وجتليد وتوزيع 

 الوراقة ، يسكن  إشبيلية ويتعيش فيها منبإشبيلية شارع للوراقني، وكان ابن سارة الشنرتيين الشاعر 
  .6كما بلغ أبو زيد اجلذامي شهرة واسعة يف مهنة الوراقة بإشبيلية لكنه تركها واستوطن قرطبة
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 ومن بني هواة الكتب املشهورين يف إشبيلية خنص بالذكر شرف الدولة ابن املعتمد بن عباد             
حظة ، فظة وجترحه اللّ الناس مستا، وأكثرهم صمتا ، ختجله اللّ من أحسن "ي ي يقول عنه املقرّ الذّ و 

حريص على طلب األدب مسارع يف اقتناء الكتب ، مثابر على نسخ الدواوين مفتح فيها من خطة 
وكان ابن األحدب حممد عبد اهللا قدمي الطلب جامعا للكتب واألصول ، وشهرة أبو " 1زهر الرياحني

ه فقد توىل قضاء إشبيلية مث انتقل إىل اهللا طوفت بالعامل اإلسالمي كلّ بكر بن  العريب حممد بن عبد 
يبيت يف منزله بقرطبة والكتب عن ميينه ومشاله وينام يف مكتبته إذا غلبه النوم  قرطبة وحدث ا وكان

، وأهدى الفقيه الشهري "دون أن يغري أثوابه وكلما استيقظ مد يده إىل كتاب واملصباح مضيء ال يطفأ
،   2و الوليد الباجي مكتبته إىل خطيب املسجد اجلامع يف إشبيلية أيب احلكم بن حجاج اللخميأب

كما احتوت إشبيلية فضال عن مكتبة بين عباد امللكية العظيمة على عدد كبري من املكتبات 
  .      3اخلاصة

ساء من أكابر          من أبرز مظاهر عصر الطوائف أن يكون معظم امللوك والرؤ  :قصور الملوك  -/ج     
األدباء والشعراء والعلماء ، وأن تكون قصورهم منتديات زاهرة وجمامع حقة للعلوم واآلداب والفنون ، 
وعليه فالنهضة األدبية والفكرية اليت امتاز ا عصر الطوائف كانت منبعثة من هذه القصور ، حيث 

املنظوم واملنثور ومن بني أهم هذه القصور أّن قصور الطوائف كانت تتنافس وتتسابق لتسجيل روائع 
  . 4بالط بين عباد بإشبيلية 

أزهى قصور  فكان بنو عباد فضال عن مواهبهم األدبية والشعرية الرفيعة جيمعون يف بالطهم وهو          
، وعليه كانت قصور 5الطوائف مجهرة من أكابر شعراء العصر وكتابه سواء برسم الوزارة أو الكتابة

والسيما  –هؤالء مثوى األدب والشعر والغناء والرقص واملوسيقى، وقد كان لألرستقراطية اإلشبيلية 
النصيب األوفر من الرفاه اإلقتصادي ، وهذا ما ترجم له األدب هلذا النمط من احلياة،  –احلاكمة 

، وهلذا املعتضد  6ن حيام الباذخةوهلذا جند أن القصائد اليت صدرت عن أسرة بين عباد مستوحاة م
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كما أنه شهدت هذه القصور ،  1عّين جبعل بالطه أعظم وأفخر البالطات بني قصور الطوائف
 ه دخل ابن اللبانة الداين على ابن عمار الشاعر يف جملس ،مناظرات شعرية حيث يذكر لنا املقري أنّ 

وهو الغاية ،"ال له نعم يا ابن عمار بغري ميم فق ،اجلس يا داين بغري ألف"وقال له  فأراد أن يندر به
  . 2يف سرعة اجلواب واألخذ بالثأر يف املزاح يف قصور بين عباد

  : نذكراليت وردت أمساؤها يف كتب التاريخ ومن أهم القصور اإلشبيلية      
ذاعت شهرته بني قصور بين عباد مجيعا لعظمته  هو قصر:"القصر المبارك "قصر اإلمارة وهو  -   

وكان من القصور اليت ابتناها املعتمد للراحة واللهو وتبادل األنس مع أصحابه        ، وائه ومجال زخرفته 
وهو القصر الذي كان يتخذه املعتضد ومن بعده ولده املعتمد مكانا للهو :  القصر الزاهي -

يعقد جلساته يف  كان املعتمد   ويذكر عبد العزيز سامل أّن الغناء ، والقصف ، وكانت حتيط به حدائق
ناظريه برؤية ألمسيات ، ويأمر بإبقاء الشموع وميتع يف امن القصر كثري من األحيان على حافة الربكة 

املياه تنسب من النيل إىل الربكة وضوء الشموع الباهت ميتد شاحبا شحيحا ، وأنني سواقي القصر 
ما كان جيري  يعطينا صورة واضحة عن أهمّ  هذاو  ، 3تلط بعزف األوتار وأحلان املطربنيوالدوالب خت

  .من مناظرات شعرية وأدبية بني امللوك العباديني وشعرائهم وأدبائهم  بقصور بين عباد

وكان يعرف حبصن الزاهر ، وكان هذا القصر أحب قصور املعتمد وكان يقصده  : القصر الزاهر –
  .4كلما أراد لنفسه املرح واللهو والشراب بني أصحابه

إىل جانب هذه القصور جند أن العّباديني قد أقاموا العديد من االس واملنتزهات، واليت كانت    
ال مناظرها ،يف إطار يسرحون بأبصارهم يف مجحتف اجلداول ا وعلى ضفافها األشجار ، فكانوا 

دار املزينة ، جملس :، وقد ورد ذكر أمساء هذه االس يف املصادر العربية ، ومن أبرزها طبيعي خالص
  .5املعرس ، منتزه وادي مطلح

هذه األخرية كانت مصدرا من املصادر اليت استقى منها الشعراء إهلامهم  وخنلص بالقول أنّ      
، لكن طبيعة ومناظرها وحدائقها الساحرةالعديد من القصائد الشعرية كانت تتغىن بال أنّ بدليل 
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د هذه املراكز الثقافية ، واهتمام بنو العباد بالعلم والعلماء ، إال أنّه مل تتح لنا ساحنة وبالرغم من تعدّ 
   .ملعرفة يف اململكة اإلشبيليةالعثور على أخبار املدارس واملعاهد اليت أنشأا هذه األسرة خلدمة العلم وا

  :  وتأثيراتها الرحلة العلمية -/3

تأثر املغرب اإلسالمي بعلوم املشرق يف مجيع امليادين الثقافية والعلمية ، فلقد كان  املشروع       
الفكري باملشرق اإلسالمي ثقافيا عامليا فتوالت الرحالت من املغرب إىل املشرق ، ومن املشرق إىل 

  .     1ية املغرب حاملة معها بذور احلضارة والفكر يف خمتلف ميادينه وعلومه العقلية والنقل
ولقد كان ملوقف اإلسالم  من العلم واحلث على طلبه أثر يف اهتمام املسلمني بالرحالت العلمية  – 

 من سلك "ه قال عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنّ جاء يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه حيث 
 
 

وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون  فيه علما سهل له اهللا به طريقا إىل اجلنة طريقا يلتمس 
كتاب اهللا ويتدارسونه إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن 

  .وهذا شيء دال على فضل العلم وطلبه واحلث على ذلك ". 2عنده 
لب العلم اإلعتناء ا من كما اعترب ابن خلدون الرحلة يف طلب العلم من األمور اليت على طا    

ه أفضل للطالب ألنّ  أجل إمتام معارفه والتحكم أكثر يف العلوم ، كما أن اإلكثار من الشيوخ يعدّ 
  .                                              3يساعد على حصول امللكات ورسوخها 

  :                                             يف أهمية الرحلة العلمية وبناءا على مامت ذكره تتجلى لنا 
  .                                  اإلحتكاك م واألخذ عنهم ب من لقاء املشايخ و متكن الطالّ  -
  .                    التعرف على البلدان وشعوا وثقافتها ، والقيام بالتبادل الثقايف بني اتمعات  –
  .                    عن طريق الرواية مباشرة من الشيوخ ، بدال من الكتب واملصنفات أخذ العلم  –
  . 4تبادل اآلراء بني الطلبة والعلماء مما يؤدي إىل توسع اآلفاق املعرفية –
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ولقد كان للسالطني وامللوك دور يف استقطاب العلماء ، وذلك ملا خيصونه للوافدين عليهم من الرحلة   
األوضاع السياسية واإلجتماعية وحىت اإلقتصادية  كان  إىل أنّ أيضا  جيب أن نشرياخلاصة ، و لعناية با

تعرض بعض كبار العلماء يف املغرب واألندلس  هلا األثر الواضح يف ظهور الرحالت العلمية ، إذ أنّ 
  .          1إىل مضايقات كان مما دفعهم إىل اإلرحتال إىل البلدان اليت تنعم باإلستقرار السياسي

اغتنم اإلشبيليون الرحالت التجارية اليت مشلت زيارة أقطار متعددة يف األندلس واملغرب كما          
كانت هناك اتصاالت بني إشبيلية ونواحي و واملشرق لإلستفادة من ذلك ألغراض تعلمية وثقافية ، 

اليت رحلت إىل مناطق أخرى متطورة ، ونأخذ هنا على سبيل املثال بعض الشخصيات اإلشبيلية 
  . 2ه سوف يكون لنا يف املطالب القادمة حديث عن العلماء ورحالم من وإىل  إشبيلية أخرى ألنّ 

  

 العالم   موطن  الرحلة    

).م 1024/ه 425ت (أبو القاسم أمحد بن حممد بن حيي  استوطن مصر    
     ه 453( أبو عمر بن عياش القضاعي املالكي عاش حوايل استقر بسبتة

).م  1061/  
  .)م 1099/ه 492ت(أبو بكر أمحد  بن حممد القيسي السبيت  استقر بسبتة وإليها انتسب

).م 1048/ه440ت (أبو الفتح سعدون بن حممد الزهري  استقر مبكة  

رحل إىل املغرب واستقر 
3بأغمات  

 ) .م1108/ه 497ت(إمساعيل أبو حممد عبد اهللا بن 

    
بني إشبيلية  - عن طريق الرحلة العلمية -تتوضح لنا الصالت الثقافية اجلدول  من خالل هذا       

حبيث نالحظ  أّن عددا من اإلشبيلني هاجروا حنو  وغريها من األقطار سواء املشرقية أو املغربية منها ،
.واستقروا ا إما مؤقتا أو ائيا أقطار أخرى وتكيفوا مع بيئات جديدة   
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           .الشرعية  العلوم: المبحث الثاني

: تنقسم إىل ثالث أقسام اإلسالمي ، و  لوم املختصة بالدينجمموعة الع يقصد بالعلوم الشرعية      

القسم الثاين من التفسري ورسم القرآن ، و م األول ويتمثل يف علوم القرآن وفيه علم  القراءآت و القس

هذه العلوم هو الفقه أما القسم الثالث فهو احلديث ، إذ أنّه نالت  هذه الدراسات الّدينية حظا وافرا 

قد عرفت انتشارا كبريا يف مملكة اشبيلية ، فيا ترى من هم ية والدراسة من قبل األندلسيني و من العنا

  .   ؟ ماهي أشهر تآليفهم يف ذلك ة ؟العلوم الدينيأشهر العلماء الذين اهتموا ب

ثالثة علوم  وينقسم إىل ، يهتم هذا العلم بدراسة املصدر األول يف التشريع :علوم القرآن  - /  1

  . رسم القرآنالتفسري و  هي علم القراءات وعلم

  : القراءات -أ

يعّد من أشرف نال علم القراءات عناية كبرية من العلماء املشتغلني بعلوم القرآن الكرمي ، إذ 

ذا  إ يث أنّه ال تستقيم تالوة آياته البّينات إالّ حبأكثرها ارتباطا بكتاب اهللا تعاىل ، العلوم اإلسالمية و 

  . 1 عليه و سلمصحيحة الرواية بالتواتر عن الرسول صلى اهللاكانت منضبطة بأحكام القراءة 

        ،ملات بعضها إىل بعض مع و الضم و القراءة ضم احلروفوالكتأيت مبعىن اجل }قرأ{تعين: لغة 

ا ذَ إِ فَ  هُ نَ آرْ قُـ  وَ  َعهُ مْ ا جَ نَ يْـ لَ عَ  ن إِ  «قرآنا ، قال اهللا تعاىل األصل كالقراءة مصدر قرأ قراءة و يف   القرآنو 
  قد خّص القرآن بالكتاب املنزل على حممد صلى اهللا عليه ، و  3، أي قراءته2 » هُ نَ آرْ قُـ  عْ بِ ات فَ  ْأنَاهُ رَ قَـ 

تسمية هذا الكتاب قرآنا من بني كتب  سلم ، فصار له كالعلم الشخصي ، وذكر بعض العلماء إنّ و 

   4 » ءٍ يْ شَ  ل كُ ا لِ انً يَ بْـ تِ  ابَ تَ كِ لْ اَ  كَ يْ لَ ا عَ نَ لْ ز نَـ وَ  «: اهللا لكونه جامعا لكل العلوم لقوله تعاىل 

  :رة اشبيلية نذكر يف إماعلماء القراءات الذين برزوا برز أ من:علماء القراءات أشهر 

                                                           

الثقافة ، العلوم و للرتبية و  اإلسالميةاملغرب ، دط ، منشورات املنظمة تاريخ القراءات يف املشرق و : ار حممد املخت أباهولد  -1

    .  5م ، ص  2001/ ه  1422ايسيسكو ، 

  . 18 ، 17 يةاآل :سورة القيامة  -  2

  . 14ص م ،  1995/  ه 1416 ،دار وهبة ، القاهرة   ، 7ط ، القرآنمباحث يف علوم  : القطان خليل مناع -3

  . 89  يةاآل :سورة النحل  ، 15ص  : نفسه املرجع  -  4
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  -ه 392: ( حمد بن شريح الرعيني أبو الحسن القاضي المقرئ بن أ محمد بن شريح -/ 1

اهللا ، ، شيخ املقرئني القائم بعلوم القرآن من أهل إشبيلية يكّىن أبا عبد )م 1075 -م 1001/ ه 476

من أيب ع من أيب العباس بن نفيس مبصر و مسر اهلروي صحيح خباري ، أجاز له و مسع من أيب ذ

  . 1عثمان القيشطيايل هم ، روى باشبيلية عن أيب عمر و القاسم الكحال و غري 

 الرعد على قولهقراءته يف سورة فوقف يف  العباديملعتضد با صلى ليلة قيل أّن حممدا بن شريحو        
هذه  وما فهمت لألمثالصفة  أجعل احلسىن كنتاملعتضد  فقال  ، 2» الَ ثَ مْ اْألَ  اهللاُ  بُ رِ ضْ يَ  كَ لِ ذَ كَ  «

  . 3دينار  ألفجارية و فرس و و  ةله خبلع أمرمث قراءتك ، من  إّال اآلية 

ثني  مصّنفا مجيعها يف القراءات املؤرخون أّن له أكثر من ثاليذكر فة ا عن أهم مؤلفاته الفقهيّ أمّ       

محد بن شريح أبن  عبد اهللا حممد بن شريح يبأل الكايف كتاب « :فيقول ابن اجلزري يف كتابه ويذكره 

  . » 4 شبيليالرعيين اإل

كتاب التذكري يف ، و 5 رمحهم اهللا السبع املشهورين له كتاب يف القراءات السبع عن القراءكما       

 . 6 تأليفهمن  أيضاالقراءات السبع 

ت عنده أوجه صحّ ذلك ألّن رواياته قد تعّدّدت و حممد بن شريح مدرسة يف األداء و  سأسّ          

مع ذلك كان له ميال ملحوظا على املدرسة القريوانية ويتمثل ذلك يف  ة أحكام ، ولكنيف عدّ 

  . 7تفخيمهاية ابن سفيان يف ترقيق الراءات و اعتماده على روا

  

                                                           

  . 193، ص  2 املصدر السابق ،  مج: ابن بشكوال   -1

  . 17 أية : سورة الرعد   -  2

  . 555- 554 صص ، 18ج  ،املصدر السابق: الذهيب   -  3

علي : مر ،  العشر القراءاتالنشر يف :   )م 1430/ ه  833احلافظ أيب اخلري حممد بن حممد الدمشقي ت  (ابن اجلزري -4

   . 67 ، ص 1ج لبنان ، د ت ،  -حممد الضباع ، د ط ، دار الكتب العلمية ، بريوت 

، دار الكتاب  1بياري ، ط تح إبراهيم األ فهرسة ابن اخلري،  :) م  1197/ ه  577: األموي االشبيلي ت (اخلري ابن  -5

  . 45ص  ،1م ، ج 1989/ ه  1410، بريوت ، دار الكتاب املصري ، القاهرة  اللبناين ،

  . 46، ص  1ج  :نفسه  املصدر  – 6

  . 319 – 318ص املرجع السابق ، ص : اه بّ أولد  –7



 
34 

،بعد أن مكث  1م1075/ ه 476سنة  بن شريح الرعيين يوم اجلمعة من منتصف شوالحممد مات  

حنوا من أربعني سنة متصدرا لإلقراء يف إشبيلية ، وكان قد أخذ عنه جمموعة من الطلبة وخترج على يّده 

 .  2أئمة من هذا العلم ، ولعّل من أبرز تالمذته ابنه أبو احلسن الذي خلفه من بعده 

إىل جانب شريح  جند هناك عّدة علماء برزوا يف علم القراءات يف اإلمارة اإلشبيلية ، حيث لعبوا      

  :اجلدول التايل يوضح بعض علماء القراءاتالتأليف أو التجويد أو احلفظ ، و دورا هاما سواء يف 

المرجع/ المصدر  مكان  رحالته 
 استقراره

 مولده أصله
وفاتهو   

 

 اسم المقرئ
 و كنيته

املصدر : ابن بشكوال

، ص  1السابق ، مج

199 . 

 

 

/ 

  اشبيلية 

 

/ 

/ ه 454 :ت ( 

)م  1062  

عبد اهللا بن سعيد بن 

امحد بن هشام 

 املعروف بابن املاموين

 1مج : املصدر نفسه 

. 247، ص   

 349ه ( ولد  اشبيلية اشبيلية  املشرق 

    ) م   960/

/ ه 428: ت ( 

)م 1037  

  

سعيد بن إدريس بن 

حيي السلمي املقري 

 املكىن أبا عثمان 

نفسه ، : ابن بشكوال

 . 343، ص  1مج 

 434ه : ت (  اشبيلية اشبيلية  املشرق 

)م 1042/  

عبد الرمحن بن إبراهيم 

بن عبد اهللا بن موسى، 

 املكىن أبا القاسم 

                                                           

األعيان و أنباء أبناء  وفيات :)م  1282/ ه  681: ت  أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر (ابن خلكان -1

  . 82، ص  7مج ، م   1977/ ه  1397الزمان ، تح إحسان عباس ، د ط ، دار صادر ، بريوت ، 

.319املرجع السابق ، ص : اه ولد أبّ  -  2   



 
35 

املصدر :ابن بشكوال

، ص  2السابق ، مج 

91 . 

 

 

/ 

 

 

/ 

ه  494:ت  ( اشبيلية 

)م  1101/  

العاصي بن خلف بن 

حمرز املقرئ، املكىن أبا 

 احلكم 

محد بن أ (لعسقالينا

 .ت  علي بن حجر 

) : م 1448/ ه  852

لسان امليزان ، اعتىن به 

عبد الفتاح أبو غدة ، 

اخرج طباعته سلمان 

،  1عبد الفتاح ، ط 

دار البشائر اإلسالمية 

لبنان ،  - ، بريوت 

م ،  2002/ ه 1423

 .   244، ص 4ج

 451( ولد سنة  اشبيلية  اشبيلية  /

  )م1059/ ه 

  /ه 539: ت (

 )م 1145

شريح بن حممد بن 

شريح بن امحد بن 

شريح الرعيين أبو 

 احلسن القاضي املقرئ

  

عملت  ة قراءنستخلص أنّه ظهر حبضرة مملكة إشبيلية عدّ ومن خالل هذا اجلدول اإلحصائي  -

، وبناءا على هذا إىل املشرق رحالت أغلبها  فنجد أّا يف  رحالمأّما خبصوص  ،إشبيلية بقراءام 

 ّتأثروا بقراء املشرق وأخدوا عنهم علم القراءات ، خاصة قراء مكة املكرمة واملدينة املنورة  منستنتج أ 

   .  من خالل رحالت احلج اليت كانوا يقومون ا واليمن والعراق 
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  : التفسير -/ ب

  .قد اختلف علماء اللغة يف لفظ التفسري و  علم بتفسري القرآن الكرمي ،خيتص هذا ال     

: مبعىن اإلبانة و كشف املراد عن اللفظ املشكل قال تعاىل ) الفسر ( قيل هو تفعيل من  : في اللغة

  »سفر  «هو مقلوب من  : ، وقيل  » 1 ايرً سِ فْ تَـ  نَ سَ حْ أَ وَ  ق لحَ اْ بِ  كَ انَ ئْـ جِ  الَ إِ   لٍ مثَ بِ  كَ ونَ تُ أْ يَ  الَ وَ  «

هي سافرة ، أي أسفر فورا إذا ألقت مخارها عن وجهها و سفرت املرأة س: معناه أيضا الكشف يقال و 

  . 2للتكثري   »تفسري  «: أضاء ، إمنّا بنو فسر على التفعيل فقالوا : الصبح 

اهللا التفسري هو العلم الذي يفهم به كتاب اهللا تعاىل املنزل على نبيه حممد صلى :  في االصطالح

3أحكامه بيان معانيه واستخراج حكمه و عليه وسلم و 
 .  

قد جيد الباحث صعوبة يف حتديد احلقبة الزمنية لنشأة علم التفسري يف األندلس باعتباره علم مستقل 

  :ذلك يرجع إىل عدة أسباب منهاالعلوم و  بقيةعن 

 حويالنّ ر و سفاملفهناك الفقيه والعامل املوسوعي و  ذلك يف كتب الرتاجم يظهر، و اجلمع بني العلوم

حلواضر املنتشرة يف ا إحدى املراكز الثقافية باألندلساليت هي ذلك جند املساجد و  إىل إضافة، احملدثو 

   . 4خمتلف العلوم  ضمذات نظام احللقات صارت ت

  

                                                           

  .  33  أية :سورة الفرقان  -  1

، مكتبة امللك فهد الوطنية ، اململكة  14دراسات يف علوم القرآن الكرمي  ، ط : فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي   -2

  . 164م ، ص  2005/ ه  1426 الرياض ، -العربية السعودية 

حممد ابو الفضل : تح  الربهان يف علوم القرآن ،) : م 1392  /ه  794: ت  بدر الدين حممد بن عبد اهللا(الزركشي  - 3

  . 13، ص  1م ،  ج  1957/ ه  1376،  م 1869 /ه  1286، دط ، مكتبة دار الرتاث ، القاهرة ،  ابراهيم

  . 160ص  املرجع السابق،:  مخيسي بولعراس  -4

،  1ط  مكتبة التوبة ، ، صفاته وخصائصهيف التفسري  األندلسية املدرسةمنهج  :فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي  - 5

  . 9، ص  م1997 /ه  1417 الرياض ، -السعودية

  
  

      



 
37 

   :إالّ  أننا جند يف مقدمتهم بالكثريين ، واليسوإن كانوا شبيلية ، إ إمارةالتفسري يف  اء مأّما عن عل

احلسن ،  أبايكىن  ،) م 1038/ه  429:ت (  :مبارك بن محمد بن عمرو البكري  -/  1

ذا  للقرآن الكرمي ، حافظا لتفسريه جمتهدا يف العمل الصاحل ، كثري التالوة شبيلي كان خريا فاضالإ

عن مجاعة من الشيوخ حيث  باألندلسروى  ، لم احلديث و الرأي صحيح العقلحظ صاحل من ع

  هو ابن مثان شيوخ باملشرق وروى عنهم ، تويف و ولقي مجاعة من ال ،) م1017/ه  408( حج سنة 

  .1مخسني سنة و 

  اإلفريقيالحكم  أبوالرجال محمد بن عبد الرحمن  أبيعبد السالم بن عبد الرحمن بن  -/  2
محد أاملعروف بابن برجان ، روى عن حممد بن )  م1142/ه  536:ت : ( شبيلي الصوفي ثم اإل

قال  آخرونو  القاسم القنطري أبوو  يسيو حممد بن خليل الق روى عنه عبد احلق االشبيليو ظور بن من

  . »العبادة ، الزهد و التصوف معوالتحقق بعلم الكالم و  كان من أهل املعرفة«: اآلبارابن 

قد عابوا عليه اإلمعان يف علم احلرف ، و  شرح األمساء احلسىنتفسري القرآن و  ة تآليف منهاله عدّ     

  .  2حىت استعمله يف تفسري القرآن 

  - ه 428: ( بن محمد بن وليد بن عبيد المعافري_ويقال يعلى _ محمد بن علي  - /  3

، يعرف باجلوزي مولده بسبتة وهو من أهل إشبيلية ، من أصل قرطيب )  م 1090 -1037/ه  483

هو خال القاضي أيب أيب بكر و  يب عبد اهللا وحممد أثناء فتنة الرببر ، يكىن بأحيث خرج جّده منها 

    ، فدرس على عبد العزيز الديباجي الذي روى عنه كتبه  3دخل إىل بالد افريقية  الفضل عياض ،

                                                           

جمموعة من العلماء ، : مر ، طبقات املفسرين ) :م  1538/ ه  945:ت  :محد أمشس الدين حممد بن علي بن (الداوودي  -1

  . 303ص ،  2، ج  1983/  1403 لبنان ،  -بريوت دار الكتب العلمية ، ،  1ط 

  . 306، ص  1ج : املصدر نفسه    -2

،  األندلسقبالة جزيرة  إىلوينتهي آخرها  بكسر اهلمزة ، وهو اسم لبالد واسعة و مملكة كبرية قبالة جزيرة صقلية ، : افريقية -3

فريقيس بن ابرهة  ابن طنجة اخلضراء غربا ، و مسيت افريقية با إىلحد افريقية طوهلا من برقة شرقا  األندلسيعبيد البكري  أبوقال و 

   هو الذي بن قحطان و هو افريقيس بن صيفي بن سبا بن يشجب بن يعرب ا: املنذر هشام بن حممد  أبوقال الرائش ، و 

اشتق امسها و فريقية إتبىن مدينة هناك فبنيت ومساها  نأ فأمرموضع واسع كثري املاء ،  إىلنتهى ا انه ملا غزا املغرب او ختطها و ذكر ا

  . 288، ص  1، ج املصدر السابق :  نظر احلمويأ ،هذه املدينة  إىل بأسرهامث نسبت الوالية  إليهامن امسه ، نقل الناس 
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كان ف يف علم التوحيد ، و صنّ تويف قبل إكماله و  هلكن با حسنا كتاالتفسيرغريها ، صنف يف و 

  .  1متفننا يف العلوم 

  :رسم القرآن   - /ج 

هو األثر     : اللغةصحيح عن أصحاب الرسول صلى اهللا عليه و سلم و يف الرسم ثابت و         

املراد به مرسوم القرآن أما عن أصله هو مجعه يف املصحف اخل ، كالدليل عن ثبوت الرسم عن و 

  . 2الصحابة 

اختلفت فيه املصاحف على وفق قراءة ظم أحكام الرسم مما اتفقت عليه و فهو ذكر النا:  صطالحاا

عددها إال به يف ذوات احلروف و املنطوق  أن يطابق املكتوبمعناه أن اخلط تصوير اللفظ و ، و نافع 

أمساء احلروف فانه يقتصر على أول الكلمة حنو ن ، ص ، ق ، هكذا دون أن يكتبها نون ، قاف ، 

  .  3صاد 

ت الرسوم من عناية املسلمني به حيث أّلف العلماء فيه كتبا بّينوا فيها كيف كتبعظم فن الرسم و   

  :  4زيادة ومن أشهرهمإثبات ونقص و حذف و 

هو أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عمر  ،)م  982/ ه  371 (ولد سنة   :عمرو الداني  أبو

األموي  القرطيب مث الداين ، يعرف بابن الصرييف اود املقرئ ، عامل باألندلس و اإلمام احلافظ ، 

، مث  5مكث يف القريوان أربعة أشهر مث توجه إىل مصر، و ) م 989/ ه   379( رحل إىل املشرق سنة 

، من أشهر 6رجع لألندلس ، سكن سرقسطة سبعة أعوام مث رجع إىل قرطبة ، قدم إىل دانية وسكنها

مذاهب و كيفية ضبطها يف صيغة التالوة آن كتاب احملكم يف نقط املصاحف و مؤلفاته يف رسم القر 

                                                           

  . 215، ص  2، جاملصدر السابق : الداوودي  -1

طبعة حممد علي صبيح و أوالده ، م 2ن ، ط آمضمورد ال موجز  لطائف البيان يف رسم القرآن شرح: أبو زيتحار محد حممد أ -2

  . 5، ص  1 قزهر،  مصر ، د ت ، باأل

    .  13، ص  1ق : املرجع نفسه   - 3

  . 5ص  :نفسه  -  4

  . 77، ص  18املصدر السابق ، ج  :الذهيب -5

  . 78 ص  :املصدر نفسه  -6
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وتلخيص  أئمة القراءة ومناهج الناطقني وسنن النحويني مع بيان علله وشرح جوهره وإيضاح مشكله

 . 2 )م  1052/ ه  444( ، مات الداين عام 1معانيه 

  : الحديثعلم  -/  2

علم احلديث والفقه الصدارة عند األندلسيني، فتهافتوا عليه بالدراسة والفهم ،وقد أثبتوا  احتل        

مقدرم يف إثراء ميدان احلديث من خالل تآليفهم ودراسام لكتب الّصحاح كصحيح البخاري 

   .  3فتناولوها باإليضاح والشرح  ومسلم ، وسنن الرتميذي والنسائي،

و احلدوث نقيض القدمة ، حدث الشئ حيدث حدوثا و أحدثه فهو  احلديث نقيض القدمي :لغة 

  . 4أي كثري احلديث : حمدث و حديث ، فاحلديث ماحيدث به احملدث حتديثا ورجل حدث 

لى اهللا عليه وسلم أفعاله     الرسول ص  6، بأنه علم يعرف به أقوال  5عرفه الكرماين :  اصطالحا

  :  7 المأحواله ، وقال ابن تيمية شيخ اإلسو 

 

                                                           

. 287املرجع السابق ، ص :  أباهولد  -1  

  . 83ص  املصدر السابق ، : الذهيب  - 2

. 157،  154ص صاملرجع السابق ،: مخيسي بولعراس  -3   

 املنهاج ،دار مكتبة ،  1، ط  حكم االحتجاج بهاحلديث الضعيف و  :عبد الكرمي بن عبد اهللا بن عبد الرمحن اخلضري   -4

  . 11ص  م ، 2004/ ه  1425 الرياض ،

والده  قرأ على، هو حممد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماين  مث البغدادي ، ) م 1317/ ه  717(ولد سنة : الكرماني  -5

 يسألونهاستوطنها ، يأتيه السالطني يف بيته بغداد و  إىلدخل  مصر ، رحل خذ عن العضد ، و أكرمان و   إىلمث انتقل  اء الدين ،

 786ه ( غريها ، تويف سنة و  شرح اجلواهرو  األصليشرح خمتصر ابن احلاجب له مؤلفات منها شرح املواقف و  ،الدعوة و نصيحة ال

/ ه  1025ت محد بن حممد املكناسيأالعباس  أبو( القاضي ابن : نظرألنفسه ،  أعدهبغداد ، دفن بقرب  إىلنقل ، و ) م  1348/

/ ه 1391 دار الرتاث ، القاهرة ، ، 1النور ، ط أبو األمحديتح الدكتور حممد  ،الرجال  أمساءدرر احلجال يف  : )م 1616

  . 251 – 250ص  ص  ، 2، ج  م 1971

  . 12املرجع نفسه ، ص  :اخلضري عبد الكرمي  -6

القاسم احلراين  أيبمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أهو  : )م  1263/ه 661( مولود سنة :  ابن تيمية -7

و كتب  دمشق ، ذكر تصانيفه يف كتب التسفري إىله و بأولد يف حران ، حتول به  الشيخ العالمة الفقيه املفسر احلافظ احملدث ،

فوات :  )م 1363/ه 764: ت حممد بن شاكر (  يبالكت: نظر أ ).م 1328 /ه 728( تويف سنة  األصولو كتب  األصول

  . وما وراءها 74ص ،  1، مج  م 1973 /ه 1393 دار صادر ، بريوت ،، دط ،  عباس إحسان، تح الذيل عليها الوفيات و 
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عليه وسّلم بعد النبوة ينصرف إىل ما حدث به عند صلى اهللا _ عند اإلطالق _ احلديث النبوي  «

  . 1 »إقراره من فعله وقوله و 

     يسمى علم األحاديث مبين على أقوال الصحابة األخبار و ه علم الرواية و فه بأنّ أّما القّنوجي فيعرّ 

به أقوال  صلى اهللا عليه و سلم ، فعلم احلديث عرف حد إالّ الحجة يف قول أوأفعاهلم ، وهو احلق و 

  . 2أحواله النيب صلى اهللا عليه وسلم وأفعاله و 

  :أشهر علماء الحديث اإلشبيليين نذكر  من 

 ) م 1128- ه1052/ ه 522 – 444( :يربوع بن سليمانحمد بن سعيد بن عبد اهللا بن أ -/  1

د روى ببلده عن أيب عبد اهللا أصله من شنتمرية الغرب من أهل اشبيلية ، يكىن أبا أمحسكن قرطبة و 

محد بن منظور ، مسع منه صحيح خباري عن أيب در ومن أيب حممد بن خزرج كثريا ، من روايته بن أ

كتب إليه أبو حامت بن حممد وأيب مروان بن سراج وأيب علي الغساين و بة من أيب القاسم أنّه مسع بقرط

مجع كتبا ا بأمساء رجاله ضابطا ملا كتبه و عارفالعباس العذري بإجازة مارواه ، وكان حافظا للحديث و 

غري و  املنهاج يف رجال مسلم ابن احلجاجو  تاج احلليةو  االقليد يف بيان األسانيد حسنا منها كتاب

  . 3ذلك 

المرجع/ المصدر   مكان  رحالته 

 استقراره

 

 مولده و وفاته أصله

 

 

  اسم المحدث

 و كنيته

 

: ابن بشكوال 

املصدر السابق ، 

.48، ص  2مج   

 

 

/ 

ه  431ت (  قرطبة اشبيلية 

)م 1040/    

عثمان بن أمحد بن حممد 

بن يوسف املعافري املكىن          

 بالقيشطيايل   

                                                           

   . 13، ص  املرجع السابق   :اخلضري عبد الكرمي  -1 

، تح عبد اجلبار  العلوم  أحوالالعلوم الوشي املرقوم يف بيان  أجبد: ) م1889/ ه  1308ت صديق بن حسني (القنوجي  -2 

  . 219ص ،  2ج  دمشق ، ،  1978/ ه 1398،   اإلرشادار وزارة الثقافة و د دط ، الزكار ،

    . 315 -   314 ص ، ص 1مج  ،املصدر السابق   : ابن بشكوال -3
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ابن بشكوال 

: املصدر السابق :

. 173، ص  2مج   

 

 

 / 

ه  349(ولد  قرطبة  اشبيلية 

)م 960/   

 

ه  445ت ( 

)م  1053/  

حممد بن عيسى بن 

حممد بن عيسى األموي 

املكتب املعمر املكىن أبا 

 عبد اهللا

مج : املصدر نفسه 

.57، ص  2  

روى  املشرق 

 بقرطبة

 395( لد  اشبيلية 

)م 1005/ه  

/  ه456ت( 

)م1102   

 

علي بن حممد بن عبيد 

اهللا بن أمحد بن عبادل 

 األنصاري 

 املالكي ابن فرحون

 /ه 799ت (

) : م  1397

الديباج املذهب يف 

معرفة علماء أعيان 

حممد  تح املذهب ،

األمحدي أبو النور 

دار  ،، د ط 

، القاهرة ،   الرتاث

/  ه 1392،  1ج 

  442ص م ، 1972

 

 

 

 / 

/  522ت  (  اشبيلية قرطبة

)م1128    

محد بن أعبد اهللا بن 

سعيد بن يربوع بن 

املكىن أبا امحدسليمان   
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     : الفقه - / 3  

  .   1هو مبعناه الفهم:  لغة

املعرفة هي إدراك معرفة النفس ماهلا وما عليها و : اىل بأنّه ، رمحه اهللا تع 2عرفه أبو حنفية  :اصطالحا 

  هو امللكة احلاصلة من تتبع القواعد مرة بعد أخرى  : عن دليل ، ومعناها هنا سببها  اجلزيئيات

  . 3التصوف الصوم واألخالق و تعريف عام يشمل الصالة و هذا 

الفرعية بأدلتها على التفصيل باألحكام الشرعية  هو العلم :آخر للفقيه الوليد الباجي  تعريففي 

ملة وبأدواا  فهو العلم باألحكام الشرعية الفرعية على اجل: الفقه  ، أّما أصول 4يف األحكام و أدلتها

  . 5مايتعلق ا واالجتهاد فيها و 

، مبا فيهم فقهاء اشبيلية توفرت لديهم ) م  11/ ه 5( ن خالل القرن و يوالفقهاء األندلس      

اليمن ، فهذه املؤلفات ومصر و در من املشرق كاملدينة املنورة أعداد كثرية من املصادر اليت عززا مصا

املالكية استمرت يف الوجود طيلة القرن اخلامس هجري ، أما عن ثقافة املفكرين املالكني كانت 

 الدروس اليت أخذها تالمذته عنه مراجع أساسيةان موطأ مالك و خصبة وانتشرت جبميع األندلس فك

                                                           

   . 15 ص،  1ج ،  م1985 /ه 1405 ، دمشق ، ، دار الفكر 2، ط  أدلتهو  اإلسالميالفقه  :وهبة الزحيلي   -  1

اليت يكاد جيمع عليها املؤرخون ، وهناك  رواية  األكثرين،على رواية ) م 699/ه  80( ولد بالكوفة  سنة : حنفية  أبو -2

، نشا يف ) م 767/ ه  150( املتفق عليها مل ميت قبل  إذلكن ال مؤيد هلذه الرواية ) م 681/ ه 61(  تقول انه ولد سنة أخرى

،  األدبو لفقه ،عرف قدرا من احلديث علم ا إىل، اجته  فظه و ختمهالناس تالوة للقران حيث ح أكثرمن  ان،ك إسالميت بي

، ، دار الفكر العريب، القاهرة 2ط ،) م767/ه 150ت هو فقه آراءه حياته و عصره  ، زهرة  أبوحممد ( يفةحن اإلمام أبو:  انظر

   .و ماوراءها   14، ص م 1947 / ه1366

  . 15 ، ص 1ج نفسه ،املرجع : وهبة الزحيلي  -3

 أصوليف  اإلشارة:  )م  1081/ ه  474: ت  الذهيب املالكي  أيوبالوليد سليمان بن خلف بن سعد بن  وبأ( الباجي -4

 1424لبنان ،  -، دار الكتب العلمية ، بريوت 1، ط  إمساعيلحممد حسن حممد حسن : ح ت ، األصولالفقه ويليه احلدود يف 

  .   138م ، ص  2003/ه 

  . 139ص : املصدر نفسه  -  5
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     ين ألّفوا دراسات تتعلق مبذهب لذّ شبيلني ا، وهناك عدة أمثلة لإلللفقهاء املالكيني باألندلس

  .1مالك 

كما أنّه ال ميكننا مقارنة القضاء يف اشبيلية بالقضاء يف قرطبة سواء تعلق األمر بالفقهاء أو أعماهلم   

يّسر قرب  قدقرطبة مجيع أطراف األندلس عددا وجودة يف اإلنتاج و الفقهية اهلامة ، إذ أنّه فاق فقهاء 

قرطبة اتصاهلما ، حيث عمل القرطبيون قضاة يف إشبيلية ، كما تتلمذ عدد من املسافة بني اشبيلية و 

ه مدى تطبيق املذهب املالكي يف اشبيلية فإنّ يني املشهورين ، أّما عن كيفية و اإلشبيلني على يد القرطب

 .2اد مل خيتلف عن أحناء األندلس األخرى يف عهد بين عبّ 

 :ونستطيع هنا اإلشارة  إىل بعض الفقهاء الذين برزوا يف اململكة اإلشبيلية ومنهم        

هو أبو الوليد بن  :)م 1081-ه  474/ م  1013  -ه  403( :  الفقيه أبو الوليد الباجي -/  1

مث انتقل  ،كي األندلسي التجييب الباجي ، أصله من بطليوس خلف بن سعيد ين أيوب بن وارث املل

 3.باجة اليت هي قرب اشبيلية  إىلجّده 

رحل للمشرق  )م  1035/ ه  426( ا ويف سنة تلقي العلوم فيهي بدأإىل قرطبة و الباجي انتقل      

/ ه  439يف سنة  سنة ، 13الفقه ،و مكث يف املشرق ثقف يف احلديث و تلألخذ عن علمائها لي

يف املناظرة ( أحد أئمة الفقه  كلماوكان حمدثا مت ىل األندلس لنشر املذهب األشعري عاد إ) م 1047

على طريق النظار من وقد كان فقيها نظارا حمققا راوية حمدثا متكلما أصوليا فصيحا و ،  4)اجلدال و 

   . 5احلذاق القرويني وكان مهيبا جيد القرحية البغداديني و 

وما رأيت أحدا على مسته الوليد الباجي  ما رأيت مثل أبو «حيث قال عنه القاضي أبو علي الصديف 

  . »توقري جملسه وهيئته و 

                                                           

    . 132 – 131 ص املرجع السابق ، ص: بن عبود حممد  -  1

  . 140ص :  نفسهملرجع ا  - 2

تقريب املسالك ملعرفة أعالم ترتيب املدارك و ) : م  1149/ ه  544: بن موسى بن عياض السبيت  ت  (القاضي عياض  -3

  .347، ص  2م ، ج  1983/ ه 1403الشؤون اإلسالمية ، اململكة املغربية ، يد امحد أعراب ، وزارة األوقاف و مالك ، تح سع

  . 632ص  املرجع السابق ، : عمر فروخ  -4

  . 348ص ،  2ج املصدر نفسه ، : القاضي عياض  -  5
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له معه جمالس كثرية تكلم فيها شهر باطله و لوليد لألندلس دخل إىل ابن حزم وناظره و وملا قدم أبو ا

  . 1" صحيح البخاري "عن حديث الكتابة يوم احلديبية الذي يف 

  :أهم كتبه الفقهية 

تبيني املنهاج يف ترتيب احلجاج واإلشادة إىل أحكام الفصول يف أحكام األصول و كتاب احلدود و 

   .2الوجادة يف معىن الدليلمعرفة األصول و 

  :جند هناك عّدة فقهاء برزوا يف إشبيلية كما هم موضحني يف اجلدول التايل جي إىل جانب الوليد البا

                                                           

  د. 540 – 539ص ، ص  18املصدر السابق ، ج : الذهيب  - 1 

  . 316، ص  1املصدر السابق ،ج  :اخلري ابن  -2 

المرجع/ المصدر  مكان  رحالته  

 استقراره

وفاتهمولده و  أصله  

 

كنيتهاسم الفقيه و   

 

املصدر : ابن بشكوال 

 ، ص 1السابق ، مج  
132 

  القريوان

/ 

 

من   قريبا تويف اشبيلية

  م 1049/ه 440

 اصبغ بن راشد بن

 اصبغ اللخمي املكىن

 أبا القاسم

، 1مج : املصدر نفسه   

. 310ص   

 

 / املغرب

 

/ ه  497: ت ( اشبيلية

)م  1104  

 

 عبد اهللا بن إمساعيل 

 املكىن أبا حممد ،

 /ه 488ت (احلميدي

جذوة املقتبس ،)م1095

 األندلسيف تاريخ علماء

 معروف، عوادتح بشار ،

 اإلسالمي ،دار الغرب1ط

 م2008/ه1429، ، تونس

. 301ص  

/ / 

 

 

 / إشبيلية 

  

خلف بن سعيد بن 

.أمحد  
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ت ( ابن سعيد املغريب 

) : م  1286/ ه 685

املغرب يف حلي املغرب ، 

 4تح شوقي ضيف ، ط 

  - ، دار املعارف ، النيل

ص  ،م  2009القاهرة ، 

239 . 

  الشام

  العراق 

  مصر 

 مكة

  مرسية 

  

   

ه  460: ت (  اشبيلية

 )م 1068/   

أبو حفص عمر بن 

 احلسن اهلوزين 

قد اعتمدوا على مذهب اإلمام مالك ،كما أم  مما مت عرضه نستخلص أّن فقهاء إشبيلية            

أخذوا الفقه على املغاربة خاصة فقهاء القريوان فتأثروا م،كما الننسى دور املشارقة يف ذلك فكانت 

  . مؤلفام الفقهية مرجعية أساسية لفقهاء األندلس بصفة عامة ، وفقهاء إشبيلية بصفة خاصة 

:  حممد بن حممد خملوف

شجرة النور الزكية يف 

طبقات املالكية  ،دار 

املطبعة السلفية ومكتبتها 

/ ه 1349، القاهرة ، 

  .133م ، ص  1930

 

 

/ 

 

 

/ 

 قرطبة 

 

 

 

/ ه  447(ولد 

) م 1055  

/ ه  532: ت ( 

) م  1138  

أبو احلسن يونس بن 

حممد بن مغيث بن 

حممد بن يونس عبد 

 اهللا بن مغيث 

املصدر : ابن بشكوال

 195، ص  1السابق ، ج

. 

 

 

 املشرق 

اشبيلية     

 قرطيب 

( تويف يف حدود 

/ ه  440: ت   

)م  1049  

خلف بن مروان بن 

امحد التميمي الوارق 

الدقاق القرطيب  املكىن 

 أبا القاسم 
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 .   الفلسفة والمنطق  -4
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  :العلوم اإلنسانية  :المبحث الثالث 

يف عهد بن بقسط كبري من النشاط األديب ،وقد بلغت أوجها يف هذا النشاط  حظيت إشبيلية      
ال سيما األدب والشعر منه ، وعليه ما هي جهود أهم األدباء يف إثراء احلياة العلمية ،ومن  ، عباد

  . هم أبرز الشعراء الذين خدموا البالط اإلشبيلي ؟

                                                                           :الدراسات األدبية  -/ 1

 لذا جند أنّ ، وصحة كالمهم  كان األندلسيون حيرصون على استقامة ألفاظهم  :اللغة والنحو  -/أ  
كل عامل "وهذا ما أشار إليه املقري يف كتابه حيث يقول  علم النحو عندهم يف منزلة عالية ورفيعة ،

فليس مبستحق التمييز وال  –حبيث ختفى عليه الدقائق  –يف أي علم اليكون متمكنا من علم النحو 
 غلبت على عصر ملوك الطوائف وذلك حلاجة كل ، فالصبغة األدبية هي الّيت "1اإلزدراء  سامل من

ه هناك جمموعة من العوامل اليت أثرت ملك إىل من يشيد مبناقبه أو مبناقب أخرى ليست فيه ،كما أنّ 
  :وأمجلها األستاذ ألبري مطلق يف ) عصر الطوائف (يف احلركة اللغوية باألندلس 

اللغوي الذي أوجده القايل وتالمذته ، فهو يرى لوال شخصية القايل وتعليمه والكتب اليت اخلصب  -
  .هاجر ا ، ملا كان هناك رسوخ الدقة اللغوية ، واتساع يف جمال الثقافة اللغوية 

تعدد املراكز الثقافية عل أصول اإلنقسام السياسي ، حبيث أصبحت كل عاصمة دولة من دول  –
من مراكز األدب والعلم ، فقرطبة مل تصبح كربى املراكز العلمية ، بل أصبحت  الطوائف مركزا

  . 2تنافسها الكثري من املدن ، فكان امليل األديب أغلب على بالط إشبيلية 
العوامل التقليدية السابقة واملتمثلة يف اهلجرة إىل املشرق ، وهجرة املشارقة وكتبهم املشرقية إىل  –

  . 3تدريس واملناظرة والتشجيع على التأليفاألندلس، وحلقات ال

أما عن علماء اللغة والنحو يف إشبيلية فقد اشتهر فيها اثنان ومها أبو احلجاج األعلم الشنتمري ،      
  . إشبيلية وليسا من أهلها أصال وأبو عبيد البكري ، ومها مهاجران إىل

                                                           

   .221 ، ص1املصدر السابق ،ج : املقري التلمساين  -1
احلركة  اللغوية يف األندلس منذ الفتح العريب حىت اية عصر ملوك الطوائف ،رسالة قدمت لنيل درجة : ألبري حبيب مطلق  -  2

  . 195ص  م ،1965/هـ  1385،  أيار اجلامعة األمريكية يف بريوت ، ،اآلداب إىل دائرة اللغة العربية أستاذ  يف 
      . 194ص : رجع نفسهامل – 3
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فأّما كنيته  ، 1عيسى النصري هو أبو احلجاج يوسف بن سليمان بن:األعلم الشنتمري  -/1 
األعلم فألنّه كان مشقوق الشفة العليا شقا كبريا ومن كان مشقوق الشفة العليا يقال له أعلم 

ولقد كان عاملا بالعربية واللغة ومعاين األشعار ، حافظا هلا . 2والشنتمري نسبة إىل شنتمرية الغرب 
  .  3حسن الضبط هلا ، مشهورا بإتقاا

ني من خالل تالمذته أما عن حياته ونشأته فال جند صورة واضحة حلياته ، لكن نستطيع أن نتبّ  –  
م ، فدرس اللغة والنحو على كبار 1041/ه433م ، ورحل إىل قرطبة سنة 1019/ه 410ه ولد سنة أنّ 

م ، 1048/ه 440علمائها لكن إقامته ا مل تدم طويال مث رحل إىل شلب، ومنها انتقل إشبيلية سنة 
والتحق ببالط املعتضد بن عباد الذي عين بتدريس ولده ، ومن بعده ابنه املعتمد، وقد أمضى األعلم 

:                   أما عن أهم شيوخه الذين أخذ عنهم نذكر ،4مابقي من حياته يف كنف آل عباد
راهيم بن حممد أبو القاسم إب ،م 1041/ه433أبو بكر مسلم بن أمحد بن مفلح النحوي األديب ت 

م ، أبو شهد يونس بن حممد ينب عيسون اجلذامي 1049/ه 441بن زكرياء املعروف بابن اإلفليلي ت
  .5م 1050/ه 442املعروف بابن احلراين ت

وقد كان اهتمام األعلم موزعا بني النحو واللغة واألدب والشعر ، لكن معظم ترامجه تذيله عادة 
بالنحوي، ملكانته من علم النحو ومؤلفاته فيها ، ولكن شهرته كأديب وشاعر ال تقل عن قيمته  

 .6كنحوي 

  

                                                           

  . 81ص ،7مج  ، املصدر السابق :ابن خلكان  -1
احلسن علي بن يوسف  أبومجال الدين (القفطي  ،  557، 555صص  ،18املصدر السابق ،ج  :الذهيب:أنظر ترمجتنه يف 

مؤسسة  القاهرة ، دار الفكر العريب ، ،1ط حممد أبو الفضل إبراهيم ،:تح  النحاة ، ِإنـَْباُه الُرواة على أَنباهِ  ):م1227/ه 624ت
  .  66-  65، ص ص 4جم ،1986/ه 1406 بريوت ، الكتب الثقافية ،

حتصيل عني الذهب من معدن جوهر : )م1083/هـ476احلجاج يوسف بن سليمان بن عيسى ت  أبو(الشنتمري األعلم   -2
   . 11ص م ،1994/هـ  1415بريوت ، مؤسسة الرسالة ، دط ، األدب يف علم جمازات العرب ،

   . 365ص ، 2 جاملصدر السابق ،   :السيوطي  -3
   .12 - 11ص ص ، نفسهاملصدر :  األعلم الشنتمري -4

   .81ص  ،7 ج ،نفسه   صدرامل:  ابن خلكان  ، 12ص: املصدر نفسه  -5
   .119ص  املرجع السابق ،:  رضوان الداية  -  6
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                               :خلف ثروة مفيد يف هذا اال أبرزها  :مخلفاته في اللغة والنحو 
  .حتصيل عني الذهب من معدن جوهر األدب يف علم جمازات العرب  -
  .املخرتع يف النحو  –
امرئ القيس، ابن حجر النابغة الذبياين ، علقمة بن عبدة الفحل ، زهري (شرح ديوان الشعراء الستة –

  ) .ابن أيب سلمى ، طرفة بن العبد ، عنرتة بن الشداد 
لنكت يف كتاب سيبويه ، وقد شرح أبيات هذا الكتاب وخلصه بأمر من املعتضد وهوة ما أشار ا -

، لكن مع 1.... "هذا الكتاب بأمر املعتضد باهللا املنصور بفضل اهللا"إليه يف مقدمة كتابه فيقول 
اك اجتهاد األعلم يف اقتناص نكته من شرح السريايف ، إال أنه ظل حبيس منهج الزبيدي يف استدر 

األبنية وشرحها وترتيبها ،كما عمل على اإلختصار وترديد الكالم واجرتاره باحلرف ، وهو ما جعل 
  .                           2املعتضد اليكرتث للنكت وال يلقي له باال عندما قدمه األعلم هدية له 

سهب أهي بفتح اهلاء الفرق بني املسهب واملسهب ،فقد استفىت املعتمد األعلم يف ضبط كلمة امل – 
.        3أم كسرها ، فذكر املقري أن األعلم ظل زمانا يستشكل الكلمة إىل أن رد اجلواب يف رسالة 

،كان ز بن حممد بن أيوب بن عمر البكريعبيد اهللا بن عبد العزيهو أبو : أبو عبيد البكري -/ 2
هذه املناطق مث انتزع املعتضد من والد البكري  ،من قبل خلفاء قرطبة شلطيش، آباؤه والة على ولبة ،

م، 1064/ ه 456وانتقل أبو عبيد البكري بعد وفاة أبيه إىل املرية فانتقل والده بأهله مجيعا إىل قرطبة،
فاستماله  ، سفارة إىل إشبيلية إىل املعتمدودخل يف خدمة صاحبها وكان سفريا له ، فذهب مرة يف

وتطنب املصادر يف سرد الفضائل .4م 1094/ه487أن أدركته منيته سنة املعتمد فبقي هناك عنده إىل 
كان آخر علماء اجلزيرة بالزمان ، وأوهلم بالرباعة " الفضائل العلمية للبكري فيقول ابن بسام فيه 

واإلحسان ، وأبعدهم يف العلوم طلقا وأنصعهم يف املنظوم واملنثور أفقا ،كأن العرب استخلفته على 
وقد درس البكري كثريا من األصول اللغوية اليت جلبها القايل  ،" 5ته زمام حدثاا لساا أو األيام ول

                                                           

  .196ص  ، السابق رجعامل: ألبري مطلق  ،15ص  ،السابق املصدر : األعلم الشنتمري  -1
،ع  جملة آفاق وتراث ،نكت األعلم الشنتنمري منوذجا بعض مالمح اإلجرتار يف الرتاث النحوي األندلسي ،:رشيد بلحبيب  -2

   . 16ص  م ،1996/هـ1417رجب  ،15
   . حيث يذكر املقري رد األعلم على سؤال املعتمد يف رسالة كاملة ،  77ص  ، 4املصدر السابق ،ج: املقري التلمساين  -3
   .246ص  ،نفسه  رجعامل: ألبري مطلق  ،702ص  املرجع السابق ،: عمر فروخ  - 4
   . 232ص ،1مج  ، 2ق املصدر السابق ،: ابن بسام الشنرتيين  -  5
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              :         إىل األندلس، وقد كان شديد اقتناء الكتب ، أما خبوص أهم مؤلفاته يف اللغة والنحو نذكر 

وهو من أهم الشروح : فصل المقال في شرح كتاب األمثال ألبي عبيد القاسم بن سالم -/أ 
فإين تصفحت كتاب األمثال أليب "األندلسية ، وقد ذكر البكري منهجه يف املقدمة فقال والتعليقات 

عبيد القاسم بن سالم ، فرأيته قد أغفل تفسري كثري من تلك األمثال ، فجاء ا مهملة  وأعرض عن 
 أبيات كثرية أخبارها ، ونبهت إىلذكر كثري من أخبارها فأوردها مرسلة ، فوصلت من تلك األمثال ب

".               1ة من الغريب فسراوأمثال مجة غري مذكورة ذكرا وألفاظ عدّ غري منسوبة نسبتها، 
شرحت فيه من  هذا الكتاب"فيقولويذكر يف مقدمة كتابه : لي في شرح أمالي القالي ّآل ال-/ ب

النوادر اليت أمالها أبو علي إمساعيل بن القاسم القايل ما أغفل ،وبينت من املعاين منظومها ومنشورها 
،وعليه فالبكري بذل جمهودا عظيما وتقصى " 2.... أشكل ووصلت من شواهدها وسئر ما قطع 

.                    3مةية قيّ غو احية اللّ يف عمله، وكتبه من النّ  أمينان فبني من غوامض األحداث، وكا
  :               الذين عثرنا على أمسائهم يف اململكة اإلشبيلية نذكر ومن بني علماء اللغة والنحو اآلخرين 

                                                           

فصل املقال يف شرح كتاب األمثال ،وهو شرح لكتاب األمثال :)م1094/هـ 487األونيب تعبد العزيز أبو عبيد (البكري  - 1 
.    3م ،ص1983/ه1403لبنان ،–، مؤسسة الرسالة ، بريوت 3أليب عبيد القاسم بن سالم ،تح إحسان عباس ،ط   

شرح أمايل  يل يفّآل يل وحيتوي على النصف األول من الّآل مسط ال: )م1094/هـ 487األونيب تعبد العزيز أبو عبيد (البكري  -2 
     .3، ص دت  ،م ن  د مبشاطرة عبد العزيز امليمين، القايل ،

  . 255ص ،السابق  رجعامل: ألبري مطلق  -3 

لمصدرا  أصله 

  

 عالم اللغة والنحو 

املصدر : ابن بشكوال 

ص  ،1السابق ، مج

77. 

من أهل قرطبة سكن 

 إشبيلية

  

اللخمي النحوي  أمحد بن خلف بن عبد اهللا

 )م1057/ه 449ت(الضرير 
  

مج :املصدر نفسه  

 .153 ص، 1

       

 من أهل إشبيلية

 

جعفر بن أمحد بن عبد امللك بن مروان اللغوي 

  )م1046/ه 438ت(
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 املصدر : ابن بشكوال 

ص  ،2مج  ، نفسه 

206. 

مث  من أهل إشبيلية

انتقل إىل سبتة 

 وسكنها  

 501ت ( بن قطري الزبيدي  حممد بن عمر

 )م 1107/ه

 
أّن إشبيلية ضمت يف بالطها جمموعة من األمساء اليت  نستخلص من هذا اجلدول اإلحصائي      

مقتصرة على ء العلماء ، وإن مل تكن كل أمساء هؤالبرعت أو ختصصت يف جمال اللغة والنحو
،إذ أننا نالحظ أمساء علماء من قرطبة لكنهم استقروا يف إشبيلية ،أو العكس حبيث  اإلشبيليني فقط

    .غري إشبيلية  مناطق أخرىورحلوا إىل وا ستقر شبيليني ااإلعلماء ال بعض جند

وكان املعتمد كان ملوك بين عباد هم وبنوهم ووزراؤهم صدورا يف بالغيت النظم والنثر ، :النثر  -/ب 
م يلقب بزمن 11/ه 5ال يستوزر وزيرا إال بعد أن يكون أديبا شاعرا حسن األدوات ، وأصبح القرن

، فأصبح 1الوزراء ألم كثروا فيه كثرة مل تكن فيما قبله وكانوا يستوزرون ألدم من الكتابة والشعر
لفاظه طاحمني من وراء ذلك يف لقب النثر وله املقام السامي يف عيون األمراء ،ويتفنون يف أغراضه وأ

   .2الكاتب ،كما يطمعون يف لقب اخلطيب الشاعر 

                                                           

، مكتبة اإلميان ، املنصورة 1عبد اهللا املنشاوي ، مهدي البحيقري، ط:مر ،تاريخ آداب العرب:  الرافعي مصطفى صادق – 1
   . 254، 251ص ص ، 2م ، ج1940/ه  1359،

 م ،1986/هـ 1406لبنان ، –بريوت  دار اجليل ، ،1ط األدب القدمي ، ،اجلامع يف تاريخ األدب العريب:حنا الفاخوري  -2
   .902ص

: ابن بشكوال  

  1املصدر السابق، مج

                  . 247-246صص 

 

سكن إشبيلية    

   

األزدي سعيد بن عبد اهللا بن دحيم 

  )  م1038/ه 429ت(القرشي

  املصدر : القفطي

ص  ، 2ج السابق ،

  .289- 288ص

 من أهل إشبيلية

   

 

علي بن عبد الرمحان بن حممد بن مهدي بن 

بو عمران التنوخي اإلشبيلي النحوي اللغوي ا

       )م1120/ه514ت(احلسن املعروف بابن األخضر 
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وقد احتشد يف قصر املعتمد بن عباد أكابر الكتاب ، ففي إشبيلية توضع أحسن اخلطب السياسية 
  ملهارة أصحاا وال ريب يف أن دخول اإلنتاج األديب املشرقي لألندلس عن طريق الرحالت العلمية

، ومن أهم الكّتاب الذين خدموا يف بالط إشبيلية وازدهروا  1عظيم األثر يف األدب األندلسي كان له
  :يف ظل بين عباد خنص بالذكر منهم  

ة علت منزلته يف الكتاب:ولد أبي عمر أبو محمد عبد اهللا بن يوسف بن عبد البراألديب -/1
ملعتضد ،فنظمه يف سلك وزرائه وكان  واألدب ، فتنافس يف اجتذابه ملوك الطوائف ،ولكن ظفر به ا

كاتبه ولسانه واشتهر برائق نثره وروعة أسلوبه ،كتب الرسالة املشهورة املتمثلة يف تربير قتل املعتضد 
،  2إلبنه إمساعيل ملا ثار عليه ،فطلب من عبد الرب كتابة الرسالة وشرح أسباب ذلك القتل وتسويغها

ن ، خوفا من هذا األخري على مكانته عند املعتضد ، وملا شعر وقد برزت العداوة بينه وبني ابن زيدو 
  .3م1080/ه 474ابن عبد الرب باخلطر غادر إشبيلية وحلق بالعامريني وكانت وفاته سنة

كان "يصفه ابن بسام فيقول عنه :األديب أبو الوليد إسماعيل بن محمد الملقب بحبيب - /2
واإلرحتال واألديب أبو جعفر بن اآلبار هو الذي أقام قناته ، يعد شأو الرؤية سديد لسهم املقال

، كان من أهل العلم " 4وصقل مرآته، فأطلعه شهابا ثاقبا وسلك به إىل فنون اآلداب طريقا الحبا
مجعه من أقوال الشعراء وقد "البديع يف وصف الربيع "والبالغة و هو أديب وشاعر وكاتب له كتاب 

ه له وقدمه إليه ، وهو من خالل كتابه يعرب عن براعة األندلسيني يف جعله برسم املعتضد أي ألف
وقد َوَزَر مدة يسرية للمعتضد وقيل بأّن املعتضد قتله .األدب وابتكارهم ، واإلبتعاد عن تقليد املشارقة 

 ونظرا ألن املقام اليتسع لذكر كل األدباء الذين خدموا يف البالط . 5م1048/ه440قريب من سنة  
  .   بيلي حاولنا من خالل هذا اجلدول إحصاء أهم األدباء ، واإلشارة إىل أصلهم وموطن اسقرارهماإلش

                                                           

   .174ص  ،ملرجع السابق ا: مخيسي بولعراس  -1 
   . 58ص املرجع السابق ، دولة اإلسالم ،: عبد اهللا عنان  ، 626ص ،4ج  املرجع السابق ،: عمر فروخ  -  2

    . 626ص، املرجع نفسه : فروخ   -3
  .139املصدر السابق ، ص  :، ابن سعيد املغريب 125-124ص ص  ،1مج  ،2ق ،املصدر السابق:  ن بسام الشنرتييناب -4
: معجم األدباء ،إرشاد األريب إىل معرفة األديب ،تح ): م1229/ه 626شهاب الّدين أبو عبد اهللا ت(ياقوت احلموي  –5 

: ، عمر فروخ    736- 735، ص ص 2م ،ج 1993/ه1414لبنان ،  –، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت 1عباس ، طإحسان 
  .  494املرجع نفسه ، ص 
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  األديب أبو احلسن الربقي

  

  

  

من أهل بلنسية 

  ورد على إشبيلية

  

/ ه 529ت ( اإلشبيليابن خاقان 

 األنفس ومسرح مطمح):م 1135

: ، تحالتأنس يف ملج أهل األندلس

 مؤسسة، 1ط، حممد علي الشوابكة

م ، 1983/ ه1403الرسالة، بريوت ،

  .                         356ص

المرجع /المصدر   اسم  األديب وكنيته    أصله 

املصدر السابق ، :ابن بشكوال 

: عمر فروخ -. 291، ص 1مج

 .  507املرجع السابق ، 

من مالقة واستقر 

 بإشبيلية 

حممد بن عبد الرمحان عبد اهللا بن أمحد بن 

بن احلسن بن مسعود اجلذامي املعروف 

 ) م1053/ه 445ت(بالبزلياين 

، 2املصدر السابق ، ق:ابن بسام

 . 105، ص1مج

 الوزير أبو عامر بن مسلمة  قرطبة

املصدر نفسه ، ص :ابن بسام 

112  -113 . 

 الوزير أبو الوليد حممد بن عبد العزيز املعلم  إشبيلية

: ، ابن بشكوال 239ص : نفسه  

 .208، ص2مج

أبو بكر حممد بن سليمان الكالعي املعروف     إشبيلية

 )    م1114/ ه508ت (بابن القصرية 

، 2نفسه ، مج: ابن بشكوال  -

 .  223ص 

 إشبيلية

 

حممد بن عبد امللك بن عبد العزيز اللخمي 

 ) م1168/ه536ت (

، ص  ص 1مج:املصدر نفسه  -

309-310 . 

عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن العرب  إشبيلية 

 )م1100/ه 493ت(املعافري 

.         291، ص1مج:نفسه  -

   

عبد اهللا بن رضا بن خالد بن عبد اهللا بن  من أهل يابرة

 )م1038/ه 429ت(رضا الكاتب 
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 ، وذلك بغرضوا على الشعراء تنافسا تدهور سلطام ازدادكان ملوك الطوائف كلما :الشعر  -/ج 
 ذا وجد الشعراء أكثر من باب يقفونء وما حيملون معهم من السمعة ، و مدحهم ،وعلى العلما

  من مامل يبلغه الذي جعل الشعر األندلسي يف عصر الطوائف يزدهر كثريا ليبلغهو األمر و  ،1عليه

ا عن أسباب هذا اإلزدهار فريجعها عبد اهللا عنان إىل ما اتسم به عصر الطوائف من احلريات قبل، أمّ 
وما ترتب عنها من اإلغضاء عن القيود الدينية ، خاصة مبا يتعلق بتحرمي اخلمر، وحجب املرأة، وإىل 

سبب أخر هو ضعف اإلميان والعقيدة واإلستهتار بأحكام لذيوع العالقات الغرامية بني اجلنسني ، و 
  ين ، وكان الكثري منهم جياهرون بارتكاب املعاصي واألمور احملرمة ، فكانت جمالسهم تزدان بالشعر الدّ 

  .2واألنس والطرب والنساء 

واألندلسيون استعملوا أغراض الشعر املختلفة،ولعل  ،تعددت وتنوعت أغراض الشعر:شعر أغراض ال
  :من أبرز هذه األغراض 

وهو من أهم األغراض الشعرية ، التصاله باملشاعر اإلنسانية وغالبا ما تكون العاطفة :الرثاء  -/أ   
مرثية ابن زيدون وفاة املعتضد وتعداد مآثره والتشييد بقوته وصفحات حكمه املشرقة :صادقة فيه،مثل 

وهو أسلوب عاكس لطموح بعض امللوك ورغبتهم يف التسلط وحب الشهرة ،واألمثلة  :الفخر -/ ب
.                كثرية من هذا النوع وهي موجودة يف قصائد ملوك بين عباد خاصة يف شعر املعتضد 

كم ورصد سلبيات احل ،نقد األوضاع السياسية ويتم التطرق فيه إىل:الهجاء أوالنقد السياسي  -/ج
ولكن ما وصلنا من مثل هذا الغرض قليل باملقارنة مع األغراض األخرى ،وخري مثال هنا هو م واحلكا

  .                    انطالق ألسنة الشعراء بعد وفاة املعتضد ملا كان عليه من الغلظة والشدة 

هو تعدد وهو إحدى أغراض الشعر األندلسي، خاصة يف عصر الطوائف ومرد ذلك :المدح  -/د
املمالك الطائفية وحاجتهم إىل الشعراء، فشجع ذلك قصيدة املديح إىل إجياد العديد من الشعراء 

  .3املتكسبني ، عن طريق مدح هذا امللك أو ذاك

                                                           

    . 90ص املرجع السابق ،: مصطفى شاكر  -  1
   . 424ص املرجع السابق ، دولة اإلسالم ،: عبد اهللا عنان  -2
  . 165إىل 99املرجع السابق ،ص من:حممد شهاب العاين  -3
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  :أهم شعراء البالط اإلشبيلي 

  ،ويف هذا املطلب سوف نتحدث عنهتطرقنا فيما سبق إىل كنيته ونسب:المعتمد بن عباد  -/ 1 

عصفور ميتلئ ه عاش أمريا ملكا مل لتدفعه احلاجة إيل قول الشعر، فكان كالاملعتمد كشاعر، فاملعلوم أنّ 
 هذا النبوغ فيه فشجعه)املعتضد (ورأى والده  ،وكبهجة آيات اجلمال فيصدح ،شعورا باحلياة فيغين
ر إليه ويعتذ طفه آنا آخر،ويستع أبيه ميدحه آنا،فاختذ املعتمد الشعر يف رسائله إىل  على قول الشعر ،

وقد كان  ،ه رسائل بالشعر بدل منثور الكالم، وكثريا ما كان املعتمد يرسل إىل وزرائه وشعرائمرة أخرى
واتسم شعره  ،،كما كان الغزل أهم أغراض شعره1شعره مصورا للحياة اليت عاشها من ترف وبذخ 

حدث عن خاطر مّر بنفس املعتمد ،كما  فكانت كل قصيدة تت بالوضوح إذ ال غموض وال إلتواء فيه،
، وهو طباقا الصناعة فقليال ما جتد جناسا أو إىلمال الطبيعي يف شعره وقلما يلجأ كان مييل إىل اجل

الة على لتزم استعمال البحور الطويلة الدّ وعندما أسر بأغمات إ ذو ذوق مرهف يف اختيار األلفاظ،
  : ]  المتقارب [ األسر وهو مبنفاهول عندما  آمله ، ويق 2التأمل واآلناة

  . ودِ يُ القُ  لِ مثَْ ، وَ  يدِ دِ احلَ  لِ ذُ بِ         ودِ نُ البُـ  لْ ظِ  ز عِ  نْ مِ  تُ لْ د بَ تَـ                    
  .  يدِ دِ احلَ  يلُ قِ ا صَ يقً قِ ا رَ بً ضْ عَ وَ       ا يقً لِ ا ذَ انً نَ ي سِ يدِ دِ حَ  انَ كَ َو                    
األُ عَ  ي اقِ سَ بِ  ض عُ يَـ       ا مهًُ دْ ا أَ ذَ وَ  كَ لِ ذَ  ارَ صَ  دْ قَ وَ                      3 ودِ سُ ض .                                                                                

هو أبو الوليد أمحد بن عبد اهللا : )م1070 -1003/ه 463 -394:(الشاعر ابن زيدون  -/ 2
ثور ومنظوم وخامتة كان أبو الوليد صاحب من"، يصفه ابن بسام فيقول4بابن زيدوناملخزومي املشهور 

وشعره ...أحد من جر األيام جرا ، وفات األنام طرا ، وصرف السلطان نفعا وضرا شعراء خمزوم، 
       "5.وال النجوم الزاهر اقرتانه،وله حظ من النثر غريب املباين،شعري األلفاظ واملعاين ليس للسحر بيانه،

                                                           

أشرف عليه  حامد عبد ايد ، أمحد أمحد بدوي ، :تح  ديوان املعتمد بن عباد ، :)م1095/هـ488ت  بن عباد ( املعتمد -1
. 14ص  م ،1951/هـ1370 القاهرة ، املطبعة األمريية ، ، دط ومجعه حسني باشا ،   

     .   32 ، 31، 18ص: نفسه   املصدر  -2

  ). احملنة واألسر (إرجع إىل ديوان املعتمد قسم  هذه األشعار للمزيد من التفاصيل عن،  94 ص :نفسه  -3
 دار الكتاب العريب ،  ، 2ط ح يوسف فرحات ،شر  ن ابن زيدون ،ديوا:   )م1070/هـ 463 تأبو الوليد أمحد  (ابن زيدون -4

   264ص ، 5ج ، رات الذهبشذ ، 240ص ،18ج ،سري أعالم النبالء  :أنظر ترمجته يف  . 14ص م ،1994/هـ1415بريوت ،

    .336، ص 1،مج 1املصدر السابق ، ق:  ابن بسام -5
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ومتتع مبكانة عالية فيها بفضل علمه وما وهبه اهللا فيه  ،يدون يف بالط ابن جهور بقرطبةعمل ابن ز   -
من ملكة طيبة ،إىل أن غضب عليه ابن جهور ويرجح جل املؤرخني ذلك لتعلق ابن زيدون وعشقه 

ادي لرئاسة الوزارة فأدى ذلك إىل سجنه مدة طويلة إىل أن انتدبه املعتضد العبّ ، 1لوالدة الشاعرة
زيدون تعلق جبارية  ابن ويقال أنّ  .2بذي الوزارتني، أي وزارة السيف والقلم وإمارة اجليش فسميّ 

إىل جانب  ،رجال جاهال الذكاء فيه ، وكانظها ذلك فلقيت أبا عامر بن عبدوس، فأغاسوداء لوالدة
هذا األمر حفيظة ابن زيدون  فحاول أن يغطي جهله مباله العريض، فأثار ،ذلك كان مغرتا بنفسه

ليت وظفها ابن زيدون األغراض الشعرية ا ا عن أهمّ أمّ  ،3وجعل دأبه الدائم السخرية من ابن عبدوس
وكان حاجة يف النفس يريد أن يليب ندائها ، فقد عاىن من احلب وقاسى يف ، الغزليف شعره جند 

حام وشعره كالم العاطفة واإلسرت  سبيل والدة أمر العذاب ، هلذا كان غزله حافل باإلستعطاف
وإىل جانب الغزل جنده ميدح ويرثي العباديني ، مقلدا الشعراء العباسيني والسيما أيب متام  ،واجلدان

ا عن أسلوبه فهو سلس تفرد أمّ .4والبحرتي واملتنيب ، وهلذا كانت معانيه ال ختتلف عن معاين سابقيه
، مما حدا مبعاصريه غلى تشبيهه بالبحرتي، وتعد به واتسم جبرس موسيقي عذب، وديباجة رشيقة

قصيدته النونية آية من آيات الشعر العريب وحىت الشعر العاملي، وهي من أشهر القصائد اليت تناقلتها 
  .          5احملافل األدبية ويذكر املقري أن حفظها كان من شروط التحلي بالظرف واألدب عند األندلسيني

  ]  : البسيط [ومطلع هذه القصيدة 

  .ا ينَ افِ ا جتََ انَ يَ قْ لُ  يبِ طِ  نْ عَ  ابَ نَ وَ   اينَ قِ الَ تَ  نْ عَ  يالً دِ ي بَ ائِ نَ ى التـ حَ ضْ أَ 

  .اينَ اعِ نَ  نيِ حِ لْ لِ  امَ قَ فَـ  نيٌ حِ        ا نَ حَ بْ صُ  لِ يْ الل  حَ بْ صُ  انَ حَ  دْ قَ وَ  الَ أَ                 
                                                           

وكانت يف نساء أهل زماا  واحدة أقراا ،متيزت  بن عبد الرمحان  الناصر لدين اهللا ،حممد هي بنت  اخلليفة األموي :والدة  -1
: ابن بسام :د النظم والنثر، أنظر وفناؤها ملعبا جليا صر ،عمنتدى ألحرار الحبسن املظهر ،وحالوة املورد ،وكان جملسها بقرطبة 

    .429ص  ،1مج ،1ق ،السابق املصدر 

: جنيب زبيب ،   184ص، م1991/هـ  1412لبنان ، –بريوت  دار العلم للماليني ، ،4ط العرب تاريخ موجز ،: فليب حيت -2
    .  247ص ، 2املرجع السابق ،ج

   .90ص ،6 أنظر امللحق رقم  للمزيد من التفاصيل عن هذه املراسالت اهلزلية ، -3
     . 972 - 971صاملرجع السابق ، ص : حنا الفاخوري  -4
ص  ، م1992/هـ  1413دمشق ، منشورات وزارة الثقافة ، ،بصمات عربية ودمشقية يف األندلس :سلمى احلفار الكزبري  –5
   .85، 83ص
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  اينَ لِ بْ يُـ الَ ي وَ لِ بْ يُـ  الَ  رِ هْ الد  نَ ا مِ نً زْ حُ             مْ هِ احِ زَ تِ انْ ا بِ ينَ سِ بِ ملْ الُ  غِ لَ بْـ مَ  نْ مِ   

  . 1اينَ كِ بْ يُـ  ادَ عَ  دْ قَ  مِ ِِ رْ قُ ا بِ سً نْ أُ   ا نَ كُ حِ ضْ يُ  الَ ازَ ي مَ ذِ الَ  انَ مَ الزَ  نّ أَ 

حممد بن عمار أبو بكر املهري  هو:)م1085-1031/ ه 477-422(الشاعر ابن عمار -/3 
 ،من أهل التقدم والذكاء ،ويقول عنه ابن خلكان أنّ 2الشليب األندلسي ،ذو الوزارتني شاعر األندلس

وبراعة إحسانه السيما عندما اشتمل عليه املعتمد وأضه  ،األندلس كانت ختافه لبذاءة لسانهملوك 
زيدون يف حسن الشعر فرسا رهان ورضيعا لبان  ، كان هو وابن3جليسا ومسريا وقدمه وزيرا ومشريا

فكان  ،تواضعة مل يكن هلا يف الظهور شأنوقد نشأ ابن عمار يف أسرة م 4وكانا أشعر أهل عصرمها
مكانته أو مركزه مث فكان ميدح كل من وصله مهما كانت  ،الشعر واختذه بذلك وسيلة للتكسب ينظم

توثقت عالقته بولده املعتمد وكان ال يزال أمريا ومجعت ، وهناك 5ومدح أمريها املعتضدقصد إشبيلية 
بينهما احلياة حب اللهو والطمح ، وهو األمر الذي جعل املعتضد خياف على ابنه فأبعد ابن عمار 

استدعاء صديقه القدمي ابن وفاة املعتضد أسرع ابنه املعتمد بم، وبعد 1058/ه 450عن إشبيلية سنة
شلب فواله املعتمد إياها ، وأخذ املعتمد وابن عمار يضعان اخلطط عمار وأحب أن يتوىل مدينة 

النتزاع املدن من ملوك الطوائف ويتوسعون على حساب جريام ، وكان إىل جانب أدبه سياسيا 
ل سفرياته بالنجاح  ماهرا كثريا ما يرسله املعتمد كسفري إىل ألفونسوا السادس ملك قشتالة وتكلّ 

، األمر الذي جعل إلستبداد وبدأ يتمرد على املعتمدعمار ناشئة من ا وبعدها نشأ يف نفس ابن
قصائد اإلستعطاف إىل املعتمد لكن مل جتد ومن السجن كان يبعث ابن عمار  ،6املعتمد يسجنه

ة هو حتريض بعض الوزراء واألعيان املعتمد عليه ومن بينهم والذي زاد الطني بلّ  ،الرمحة إىل قلبه طريقا
  ]:  الهزج [ قوله قد أظهروا له ما هجاه به من شعر و دون ، ابن زي

                                                           

  .وهو يذكر القصيدة كاملة  . 275ص ، 3ج املصدر السابق ،:  املقري التلمساين -  1
    .334ص   ، 5ج املصدر السابق ،: ابن عماد  -2
   . 425ص  ، 4ج املصدر السابق ،: ابن خلكان  -  3
آذرتاش : تح قسم شعراء املغرب واألندلس ،  خريدة القصر وجريدة العصر ،: ) م1201/هـ597عماد الدين ت (األصبهاين  -4

   .71ص ، 2ج  ،م 1986/ه 1406 ،، الدار التونسية للنشر  2ط ،آذرنوش 
   .282ص  السابق ،املرجع  تراجم ،: عبد اهللا عنان  -5
الدولة املوحدية باملغرب يف عهد عبد املؤمن : ، عبد اهللا علي عالم 639  - 638ص ،ص4املرجع السابق ، ج:عمر فروخ  -6

  .  281م ، ص 1968/ه  1388بن علي ، دط ، دار املعارف ، مصر ، 
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  . دِ مِ تَ عْ مُ ا وَ يهَ فِ  دٍ ضِ تَ عْ مُ  عُ َا مسَ          سٍ لُ دَ نْ أَ  رَ كْ ي ذِ دِ نْ عِ  حُ ب قَ ا يُـ ممَِ                 

  .1د ِ سَ األَ  ةَ لَ وْ صَ ا اخً فَ نتِ ي اْ كِ حيَْ  ر اهلِ ا          كَ هَ عِ ضِ وْ مَ  ْريِ غَ  يفِ  ةٍ كَ لَ ممَْ  اءُ مسَْ أَ                 

جثة هامدة ، وأمر بدفنه يف ركن من القصر املبارك ،  ومل يرتكه إالّ ذي جعل املعتمد يقتله الاألمر 
  .2املعتمد ندم فيما بعد لتسرعه يف قتل صديقه احلميم ويقال أنّ 

اين حممد بن عيسى اللخمي الدّ  هو أبو بكر): م1113/ه 507ت ( :الشاعر ابن اللبانة   - /4
من دانية على البحر املتوسط ، إحدى املدن األندلسية املليئة بالعلماء والكتاب والشعراء، وهو 

عنه غري ذلك ، وقد نشأ يف أسرة فقرية ع اللنب، ومل تذكر املصادر شيئا منسوب إىل أمه اليت كان تبي
ه الشعرية مبكرا ، تفحت ملكت3ولكنه استطاع أن ينال حظا من العلوم ملا متعت به املدينة من علم 

فاختذ من شعره وسيلة للكسب فرتدد على أمراء الطوائف وكلهم أعجبوا بشعره لكنه استقر يف 
اآلخر عند املعتمد بن عباد وظل عنده حىت أسره يوسف ابن تاشفني بأغمات ولكنه بقي يزوره يف 

  .4رثاها مرارا وتكرارا منفاه وبذلك ضرب ابن اللبانة مثاال رائعا يف الوفاء  للمعتمد ودولته اليت 

  ]: البسيط [ يقول 

  .تـَْبِكي السَماءُ ِمبُْزٍن رَاِئٍج َغاِدي         َعَلى البَـَهالِيِل ِمْن أَبـَْناِء َعباِد             

  . ادِ تَ وْ أَ  اتَ ذَ  مُ هُ نْـ مِ  ضُ رْ األَ  تْ انَ كَ ا         َو هَ دُ اعِ وَ قَـ  تْ دَ  هُ اليت  الِ بَ ى اجلِ لَ عَ           

    ]:  الطويل[ ويقول يف 

  .َوَما َا ِسَوى األُُدِم َمتِْشي َحْوَل أَِقَفِة الُدَمى              ُقُصوٌر َخَلْت ِمْن َساِكنِيَها           
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د الَصَدى َوَلطَاَلَما             َأَجاَب الِقياُن الطَائَِر اُملَرتّمنَا           
َ
  . 1جتُِيُب َا امل

سقيط "ان ابن اللبانة من فحول الشعراء وكانت له مؤلفات يف األدب والتاريخ ألف كتاب وعليه ك 
ا ابن بسام فيذكر لنا كتاب أخر له وهو ، أمّ  2وله كتاب يف تاريخ بين عباد" الدرر ولقيط الزهر

والقادر ه ترمجة رائقة بال معىن ووصفه بالشاعر املتصرف ويقول عنه أنّ " نظم السلوك يف وعظ امللوك"
حيث  نستخلص أّن ابن اللبانة كان من أكثر الشعراء الذين رثوا دولة العبابدة ومنه ،3الغري املتكلف

   . وولديه أبو عمر وسراج الدولة ووضع يف ذلك أبياتا شعرية  رثى كل من املعتمد 

هنا نذكر و  ، للشعر النسوي النصيب من ذلك ذكرهم جند أنّ  ين متّ الشعراء الذّ  وإىل جانب      
  .                                                                           زوجة املعتمد وابنته 

كانت جارية تاجر من  إشبيلية يسمى ): م1095/ه 488ت( :الشاعرة اعتماد الرميكية  – 
رميك، صادفها املعتمد يف إحدى نزهاته مع ابن عمار فأعجب ا إذ أجازت على البداهة شطر 

، فأجنبت له أكثر  4بيت عجز عن إمتامه ابن عمار نفسه ،فاشرتاها املعتمد من صاحبها وتزوجها
املعتمد أطلق على نفسه اسم املعتمد  ني أنّ أوالده ورافقته يف شىت مراحل حياته ،ويروي بعض املؤرخ

وتعترب . 5تشبها بامسها وتيمنا به ، وكان يدعى من قبل حممد الظافر املؤيد فأصبح يدعى حممد املعتمد
اعتماد واحدة من أديبات األندلس كثريا ما كان املعتمد يأنس ا ويستظرف من نوادرها ،وكانت  

، كان حديثها يفيض عذوبة وطالوة حاضرة اجلوب بارعة 6حمكيةكثرية الفكاهة هلا يف كل ذلك نوادر 

                                                           

. 24  -  23املرجع السابق ،ص ص: أحالم مداس  - 1    
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 ّا متنت السري يف الطني فأمر املعتمد بأن بارعة الردود ، وكانت مسرفة يف دالهلا إذ يذكر املؤرخون أ
يذر هلا يف رحبة القصر الكافور والطيوب وأن تعجن مباء الورد حىت صارت كالطني فخاضت فيه مع 

ا رأت يوما الثلج يتساقط يف قرطبة فتمنت على املعتمد أن يهيئ هلا مثل أيضا يقال أّ ، 1جواريها
ي جعل من املعتمد يأمر بزراعة غابة من شجر اللوز فوق هضاب قرطبة ذلك الثلج ، األمر الذّ 

ل الربيع وحىت يستدمي منظر اللوز األبيض بعد املقابلة لقصرها لتشاهد تفتيح براعم اللوز البيضاء أوّ 
ه نتعرف على املكانة اليت حازا اعتماد عند املعتمد حىت أنّ ما مت ذكره  ومن خالل ، 2ثلجانقطاع ال

  ]:   المتقارب[  أّلف أبياتا شعرية بامسها فيقول 

.ادِ ؤَ الفُ  يمِ مِ  صَ ِيف  ةٌ رَ اضِ حَ وَ           يْ رِ ظَ نَ  نْ عَ  صِ خْ الش  ةُ بَ ائِ غَ أَ                    

ادِ هَ الس  رُ دْ قَ وَ  ونِ ؤُ الشُ  عُ دمْ وَ          ونِ جُ الشُ  رِ دَ قَ بِ  مُ الَ الس  كِ يْ لَ عَ   

ادِ يَ القِ  مَ هْ  سَ ين مِ  تِ قْ ادَ صَ وَ              امِ املرَ  بَ عْ  صَ ين مِ  تِ كْ لَ متََ   

.ي ادِ رَ ي مُ طِ عْ  أُ ين أَ  تَ يْ الَ يَ فَـ            نيٍ حِ  لِ  كُ ِيف  اكِ يَ عْ ي أَ ادِ رَ مُ   

. ادِ عَ البِ  ولِ طُ ي لِ لِ حْ تَ سْ تَ  الَ ا           وَ ننَ يْ بَـ  يفِ  دِ هْ ى العَ لَ ي عَ يمِ قِ أَ   

.3 ادِ مَ تِ اعْ  وفَ رُ حُ  هِ ِفي تُ فْ لَ أَ وَ         هِ ي طَ  يفِ  وَ لْ احلُ  كِ امسَْ  تُ سْ سَ دَ   

من املعتمد واعتماد ولدت بثينة بنت امللك الشاعر وأّمها شاعرة ، وهي واحدة من : اعرة بثينةالشّ  -
ا أسر يوسف بن شاعرات األندلس ، ذات مجال وحسن باهر حلوة النّادر وكانت من مجلة من سّيب مل

امتنعت ا جارية فوهبها البنه وملا أراد الدخول عليها ها، فاشرتاها أحد جتار إشبيلية على أّ تاشفني أبا
، فوافق الشاب وأبوه بعدما  4وأظهرت نسبها ورفضت اإلقرتاب منها إال بعد عقد زواج مبوافقة أبوها
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     : ها تأثريا يف النفوس فتقول فيها، فكتبت ألبيها وأمها رسالة من أرق الرسائل وأشدّ أقنعتهما
  : ] البسيط[

               اَألْجَياِد                  الُسلوُك َبَدْت ِمَن  َفِهي               ْمسَْع َكَالِمْي َواْسَتِمْع ِلَمَقاَلِيت إِ  
                                بِْنٌت ِلَمِلٍك ِمْن َبِين َعباِد                                           َال تـُْنِكُروا َأين ُسبَـْيُت َوأَنِين 
ْفَساِد                                         َمِلٌك َعِظيٌم َقْد تـََوىل َعْصَرهُ                         وََكَذا الزَماُن يـَُؤوُل ِلْإلِ

                                         َوأََذاقـََنا طَْعُم اَألَسى َعْن                      ارَاَد اللُه فـَْرَقَة َمشِْلنَ َلما أَ 
    .                             1َفَدنَا الُفرَاُق وَملَْ َيُكْن ِمبُرَاد ِ                قَاَم الِنّـَفاُق َعَلى َأِيب ِيف ُمْلِكهِ 

د ومها يف منفامها بأغمات كان سرورمها فوق الوصف وملا وصلت الرسالة إىل املعتمد واعتما
ابنته راغبة  والتقدير ألما كانا يظناا يف عداد األموات ، وفهم املعتمد من بني السطور أنّ 

  ]: السريع : [الزواج فكتب إليها موافقا وقال يف جوابه  موافقته على

  . 2َقَضى الدْهُر بِِإْسَعاِفهِ فـََقْد نَـيِيت ُكْوِينْ بِِه بـَرٌة               بُـ 

كانوا خري مثال لناظمي الشعر ، وحىت اجلنس اللطيف منهم   رائهمووز  ادبين عبّ  ومن هذا نستنتج أنّ 
نستدل و يف هذا امليدان  حىت أم اشتهروا بذلك ، ومتيزوا عن غريهم من ملوك الطوائفوالقائلني له ، 

بالطهم ، وإن الحظنا جيدا نرى أّن أغلب هؤالء  كثرة الشعراء الذين وفدوا علىب على ذلك 
ا هم من مدن أندلسية أخرى ، وهذا إن دّل على شيء إّمنا يدل الشعراء ليسوا من أصل إشبيلي ،وإمنّ 

استقطاب العلماء والشعراء وذلك من خالل ما وفروه هلم من الرعاية  عباد يفعلى قدرة بين 
  .يف املبحث األول   كما كنا قد تطرقنا إىل ذلك    واإلهتمام
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  :التاريخ  -/2

الطوائف بفضل جمموعة من عرفت املعرفة التارخيية تطورا يف موضوعاا خالل عصر ملوك       
سري وطبقات ،تراجم ومغازي، وعلم  ،اا بني تواريخ عاملية، إقليميةفتنوعت موضوع ،املؤلفني

ا عن أسباب التأليف فينسب العصر، وأمّ ، فنشطت بذلك حركة التأليف خالل هذا 1األنساب
خاصة إذا متيزوا بالعلم  ،و اخللفاء أو الوزراء أو حنو ذلكتأليف الكتب القيمة باسم أحد احلكام أ

، وهدف املؤلفني من وراء ذلك التأليف هو الرغبة يف رواج أعماهلم ومحاية أنفسهم وظهور والعدالة
تأمني معيشتهم بصورة أفضل ائهم وتسليط الضوء عليهم وإلتماسا لعطف احلكام عالوة على أمس

املستحسن من األشعار "ملعتمد بن عباد كتابتأليف احلصري شاعر ا:ذلك كثرية منها  واألمثلة على
ة ين ظهروا يف مملكاملؤرخني الذّ  ا عن أهمّ أمّ ، 2فأعطاه مجلة من املال على تأليف هذا الكتاب "

  : إشبيلية نذكر

من أهل إشبيلية يكىن أبا عثمان ،كان :سعيد بن أحمد بن يحي بن زكريا المرادي الشقاق  - /أ
من أهل الذكاء والفهم والطلب القدمي بقرطبة وإشبيلية ، مسع من عدة شيوخ ، وكان حافظ للتواريخ 

  . 3لتسعني من عمره م ، وقد جاوز ا1034/ه425وأخبار الناس ، ذكره ابن خزرج وقال تويف سنة

الحافظ المجود المؤرخ أبو محمد عبد اهللا بن إسماعيل بن محمد بن خزرج اللخمي  -/ب

عدد شيوخه بلغ  م ، صاحب التاريخ ، يذكره الذهيب ويقول أنّ 1016/ه407ولد سنة : اإلشبيلي
 478شيخا ، وكان بارعا يف احلديث والفقه أكثر الناس عنه ، تويف بإشبيلية يف شوال من سنة  200

  . 4م 1085/ ه

عيسى بن إبراهيم بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة  -/ج

  عىن التاريخ يقولحممد بن عباد بتأليف ألفه له يف م ه قدم علىويقول أنّ  ويذكره ابن بشكوال:الدينور 
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       " .        1حدث جّدي رمحه اهللا بكذا ، ووجدت يف كتبه كذا ، ورويت بسندي إليه كذا "فيه 

 ىن أبا القاسم ، روى عن أبيه وأبويكمن أهل إشبيلية :الحسن بن عمر بن الحسن الهوزني  -/د
حممد عبد اهللا علي الباجي ، وابن منظور ، رحل إىل املشرق وحج ، وكان فقيها مشاورا ببلده عاليا 
يف الرواية ، ذاكرا لألخبار واحلكايات حسن اإليراد هلا رحل الناس إليه ومسعوا منه ، ويقال انه كان 

ملسلمني يوسف بن سببا يف فساد دولة املعتمد بن عباد بسبب قتل املعتضد لوالده فحرض أمري ا
لكن  كان بيت اهلوزين بيت كبري مشهور برز منهم عدة ة ملك املعتمد انتقاما لوالده، و تاشفني بإزال

  .2م 1118/ه 512علماء ، وتويف احلسن يف ذي القعدة سنة

م، تارخيا لبين عباد  12-11/ه  6-5كما كتب حممد بن يوسف الشليب الذي عاش مابني القرنني
  . 3أصحاب إشبيلية

باإلضافة إىل هؤالء املؤرخني كان قد سبق لنا أن أشرنا إىل  بعض من ألف وأرخ لتاريخ بين عباد من 
نظم السلوك يف "، وكتاب "سقيط الدرر ولقيط الزهر يف شعر بين عباد "ابن اللبانة وكتابه :أمثال 

  .  4"وعظ امللوك 
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   :الجغرافيا/  3

  .، ومن مثة يصعب علينا التصنيف بني اجلغرافيني واملؤرخني ارتبط علم اجلغرافيا بالتاريخ         

   من معلومات جغرافية توفرت لديهم عن طريق الرحلة قد تأثروا مبا وجدوهيون جندهم األندلسو 

فكتبوا بذلك عن جغرافية هر اجلغرافية خاصة املشرقية منها، واملشاهدات للمعامل والظواالعلمية 

  : ، ومن أشهر اجلغرافيني الذين برزوا يف اململكة اإلشبيلية نذكر 1األندلس ومسالكها وممالكها 

ا سبق إىل ذكر أبو عبيد البكري تطرقنا فيم لقد ):م 1094/ ه  487: ت ( :أبو عبيد البكري /  1

  .ما يهمنا هنا  هو اجلانب اجلغرايف يف القسم املخصص للعلماء اللغو والنحو و ترمجته و 

مذة أمحد بن عمر بن أنس من أعالم اجلغرافية عند العرب ، كان من تالالبكري واحدا  إذ يعدّ     

، فهو )م  11/ه 5( هو واحد من هذه اجلماعة الذين أطلعهم األندلس خالل القرن العذري و 

هو مشرتك معهم يف االجتاه املوسوعي سواء يف ابن بسام و معاصر للعذري وابن حيان وابن حزم و 

  .حتصيل املعارف أو يف الرغبة يف إذاعة هذه املعارف بني الناس 

، مل يتلقى يف  2التجويد جتلى كذلك يف التأليف و ولغويا و  كان البكري جغرافيا نباتيا ومؤرخا عاملا

يقول شيئا من قد ن من أصحاب املعتمد حيضر جملسه و ظيفة أو منصب بل اكتفى أن يكو اشبيلية و 

اشبيلية كان بعد وفاة املعتضد الشعر يف مدحيه ، واجته إىل التأليف والبحث أغلب الظن أن انتقاله إىل 

سنة حيث جعل فيها سنوات عمره  25، قضى فيها قرابة  3)م  1068/ ه  461( ووالية املعتمد عام 

 .باإلنتاج و الدراسة أقام فيها حىت مات 

  : أهم مؤلفاته الجغرافية 

،       يبدو هذا الكتاب أول ما ألفه البكري يف اجلغرافية :كتاب معجم ما استعجم للبكري   -/ أ 

نس ة بتأثري شيخه أبو العباس أمحد بن عمر بن أيف املريّ  كان اجتاهه يف هذا التأليف قد بدأإن  و 

                                                           

.  183املرجع السابق ، ص : مخيسي بولعراس  -1    

، ص م  1986/ ه  1406، مكتبة مدبويل ، القاهرة ،  2تاريخ اجلغرافية و اجلغرافيني يف األندلس، ط : حسني مؤنس  -2

108 .  

  . 119ص  :نفسه املرجع  -3
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العذري ، حيث يتضح هذا من قوله يف فاحتة الكتاب معرفا بغرضه من تأليفه هذا الكتاب معجم ما 

اضع التعريف ا خصوصا املو ه تناول حتديد املواضع و نّ كري أ، لكن اجلديد يف معجم الب1استعجم 

املنازل ، مما دفع بعض املستشرقني بالقول ليس  احلديث واألخبار والديار و اليت ورد ذكرها يف األشعار و 

م جغرايف لغوي يصف ه معجنّ ا كتاب لغوي ، فقد وصفه مصطفى السقا أإمنّ يف اجلغرافيا و  كتاب

ه مرحلة نّ ه البعض أجغرايف عريب يعدّ ضبط األمساء ، فمعجم البكري هو أول معجم جزيرة العرب و 

 مما قل عرضة لكثريوم على تصحيح األمساء لذلك جعله أالتاريخ ، هو معجم يقغة و انتقالية بني الل

 ل معجم جغرايفهو أوّ و ، 2احلشوه معجم قليل الفضول و نّ يتعرض له اجلغرايف املتخصص، باإلضافة أ

  . 3املمالك ذلك العصر اقتصر على املسالك والبلدان و ، فالتأليف يفيف التأليف اجلغرايف عند العرب

،  أ: تيبها عند األندلسيني يف عصره قام البكري برتتيب معجمه على حروف اهلجاء حسب تر        

ب ، ت ، ث ، ج ، ح ، خ ، د ، ذ ، ر ، ز ، ط ، ظ ، ك ، ل ، م ، ن ، ص ، ض ، ع ، غ 

 . 4، ف ، ق ، س ، ش ، ه ، و ، ي 

ملا شاع التصحيف يف أمساء أنّه يذكر البكري  :العوامل التي دفعت البكري إلى وضع معجمه 

من األمثلة الذكر كاملوضع ، و أراد أن يفصح عنه ب ذلك استعجم عليهم  املواضع بني الناس ، رأى أنّ 

ة باعجة وناعجة ، شبام وسنام ، اليت ذكرها يف مقدمته عن األمساء اليت حيدث فيها تصحيف ماد

  . 5خنلة حنلة و 

الدراسة امليدانية بل اعتمد على النقل ، فقد أورد  مل يعتمد على: مالحظات على معجم البكري 

مل حيدده ، عمد أحيانا إىل نسبة بعض املواضع من معجمه موضعا ذكره ابن دريد و  يف بعض املواضع

، ذكر بعض القدماء أمثلة كبرية من أخطاء البكري ، ذكره 6الواردة يف الشعر إىل موطن قبيلة الشاعر

                                                           

  . 123ص تاريخ اجلغرافية ،املرجع السابق ، : حسني مؤنس  -1

/  ه  1419، دار العلوم ، الرياض ، اململكة العربية السعودية ،  3ط ، اإلسالمي  الرتاث اجلغرايف :  مدين حممد حممودحم -2

  . 177ص م ،  1999

  . 124، ص  نفسه املرجع تاريخ اجلغرافية ،  :مؤنسحسني  -  3

  .127ص  :نفسه   -4

  . 178، ص  نفسه املرجع  :ين حممد -  5

  . 180ص  ، املرجع نفسه تاريخ اجلغرافية ، : حسني مؤنس  -6
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د امللك اللخمي قد من أبا احلكم علي بن حممد بن عب) م 1226/ ه  623: ت ( ابن دحية 

 . 1أربعمائة موضع  عبيد البكري يف معجم حنو استدرك على أيب

كرب القطع اليت لدينا من هذا الكتاب حمفوظة يف مكتبة أمن : كتاب المسالك و الممالك / ب 

يف كالمه يف هذا الفصل  ورقة ، حيث يعتمد البكري)  246( تقع يف )  3034( نور عثمانية رقم 

على كالمي بطليوس اجلغرافية و اسطي الذي حيمل بعد ذلك أقول الرياضيني و اجلغرافيني عن 

  .2أطول حميط البحر 

البكري يف سياق كالمه له عناية بالتاريخ الذي يرى أّن الكالم على موضع أو ناحية اليّتم إال و        

أن تكون هذه األطراف التارخيية ذات عالقة مبعامل عمارته  بذكر طرف من تارخيه ، فهو يعتمد 

  . 3متصلة بفتح العرب للبلد مساجده وأبوابه و كأسواقه و 

 : الفلسفة/  4

اعتنوا بكل العلوم عن ابن سعيد املغريب أّن األندلسيني قد  هنقلاملقري التلمساين فيما ي يذكر        

ة ، عظيما عند خواصهم وال يتظاهر ما خوف العام الفلسفة ، فقد كان هلما حظاإال التنجيم و 

رمجوه أو إن وقع فالن يف شبهة يقرأ الفلسفة يطلق عليه زنديق ، و ي وأفكان كل من يشتغل بالتنجيم 

       .4تكاد الفلسفة تكون جمهولة يف األندلس فلم جتد الفلسفة بذلك تشجيعا يف األندلس حيرقوه و 

  :  ض الشخصيات اليت عنيت ذا العلم و نذكر هنابعهذا مل مينع من ظهور لكن 

هو أبو بكر حممد بن حيي ابن الصائغ : ) م 1128/ ه 522ت( :الفيلسوف ابن باجة  -  / 1

امللقب بابن باجة ، من أهل سرقسطة وال يبتعد أن يكون ابن باجة مارس الصّياغة ألّا مهنة     

، فيلسوف بدون منازع ، فكان هو ومالك بن وهيب االشبيلي قرينني يف التحقق بعلم الفلسفة 5أسرته

                                                           

  . 181، ص املرجع  السابق   :حممدين  -1 

  . 134، ص   السابق  املرجع : حسني مؤنس   -2 

  . 144ص  :نفسه   - 3 

  . 273، ص  2ج  املرجع السابق ، :  مصطفى صادق الرافعي -  4 

. 335املرجع السابق ،ص: أخنل جنثالت  -5     
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كم بعد زوال الدولة األموية قد استطاعا أن يفيدا كثريا من الكتب اليت تفرقت من مكتبة احلو الفلسفة 

  : اليت وصلتنا هي ثالث رسائل املتمثلة فيما يليباجة يف الفلسفة مؤلفات عديدة و  قد ترك ابن، و 

تدبري املتوحد   «كتاب النبات ، رسالة الوداع ، رسالة اتصال العقل باإلنسان ، كما وصلنا كتاب   -

، وكان املعتمد بن عباد أكثرهم  1كماهلا ت اهتمام بسعادة النفس الفردية و قد كان ابن باجة ذاو 

   فلسفة يف بالطهميدعو إىل بالطه الفالسفة و الشعراء و العلماء و حياضرهم و جيالسهم فظهرت ال

  .   2على رأسهم ابن باجة و 

وهو فيلسوف : هو اشبيلي كان من أهل الفلسفة كما يف املسهب قال : مالك بن وهيب  -  2

 إىل حضرة مراكش املغرب ظاهر الزهد والورع ، استدعاه من اشبيلية أمري املسلمني يوسف بن تاشفني

  .3أنيسه وصريه جليسه و 

كان :  )م 1029/ه  420ت: (  اإلشبيلي بن أحمد بن إبراهيم الهرزيأبو إسحاق إبراهيم  -3

،صنيعا لطيف اليد ، تويف بعلوم الربهان واللسان واملسائلة ، وكان متفننا يف ضروب املعارف بصريا 

.4مبصر ، وهو مل يتمكن من سن الكهولة   

، ومن مجلة من أشراف أهل إشبيلية ):م 1057/ه449ت ( أبو مسلم  ابن خلدون الحضرمي -4

القاسم مسلمة بن أمحد ، كان من املتصرفني يف علوم الفلسفة ، مشهورا بعمل اهلندسة ،  وتالمذة أب

مشبها بالفالسفة يف إصالح أخالقه وتعديل سريته ، وتقومي طريقته ، تويف ببلده بإشبيلية ، وكان من 

   .5 ملعروف بابن الصفار املتطببأشهر تالمذته أبو جعفر أمحد بن عبد اهللا ا

  

                                                           

م ،  1997/ه  1418، دار الشروق ، عمان ،  2عصر الطوائف و املرابطني ، ط  األندلسي األدبتاريخ : عباس  إحسان -1

  . 55- 54ص ص 

  . 82املرجع السابق ، ص : بن حلسن   -2

  . 479، ص  3املصدر السابق ، ج: املقري   -3

، تح لويس شيخو  األممطبقات  :) م  1070/ ه  462: ت  محد بن صاعد أبن القاسم  أبو ( صاعد األندلسي -4

. 439املرجع السابق ، ص: ، الفيومي  73، ص م1912 /ه  1330 بريوت ، ، دار املطبعة الكاثوليكية ،1اليسوعي، ط    

. 71املصدر نفسه ، ص  -5   
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  . العلوم التطبيقية: الرابع المبحث 

ذلك العديد من العناية يف مملكة اشبيلية فربز بعلوم الطبيعية حظها من الدراسة و أخذت ال      
قد أظهروا مقدرة يف هذا امليدان حيث أصبحت العلماء يف الطب والصيدلة والفلك  والرياضيات ، و 

ماهي أبرز و  العلماء الذين ظهروا يف اململكة ؟ أبرزاشبيلية مقصدا للكثري من العلماء، إذا من هم 
 .إسهامام يف هذا اال ؟ 

   : الطب -/  1

     لطبيب الذي يعاجل املرضى ،النفس ومنه علم الطب ، هو حرفة اعالج اجلسم و هو :الطب لغة 
  . 1اجلسميةلتخفيف عن أوجاع الناس النفسية و األصل يف الطب هي او 

حاول يصح ، فيظر يف بدن اإلنسان من حيث ميرض و صناعة تن «: أّما ابن خلدون فيعرفه على أنه 
  . 2 »األغذية صاحبها حفظ صحته باألدوية و 

علم يبحث عن بدن اإلنسان من جهة مايصح و ميرض حلفظ الصحة " والقنوجي يعّرف الطب بأنّه
 . 4"عالج األمراض ، وحفظ الصحة و  3وإزالة املرض ، فالطب لألبدان 

عصر الطوائف ، وقد وخباصة يف  ه احتل مكانة ذ أنّ عرفت األندلس ازدهارا يف امليدان الطيب ، إ     
الطب مثل بيت أسرة بين زهر باشبيلية ، فقد عرفت سلسلة من األطباء توارثت بعض البيوت 

، كان يف مقدمتهم جّدهم عبد امللك الذي كان ماهرا ) ه 6 /5(املعروفني و املشهورين يف القرنني 
  .5 يف صناعة الطب ، حيث ذاع صيته يف عصر أمراء الطوائف

                                                           

 : )  م 1369 /ه 667: ت  اخلزرجىمحد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي أالعباس  أبوموفق الدين (اصيبعة  أيبابن  -1
  11، ص 1م ، ج  1996/ ه  1417القاهرة   ، ، دار املعارف 1، تح عامر النجار ، ط  األطباءيف  طبقات عيون األنباء 

  . 650املقدمة ، املصدر السابق ، ص: ابن خلدون  -2
  . 353ص  ، 2ج املصدر السابق ،   :حسني  صديق بن القنوجي  -3
  . 354، ص  2ج  :نفسه  املصدر  -4
  . 78، ص  8املرجع السابق ، ج  :  شوقي ضيف  -5
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أسرة بين زهر من أشهر األسر األندلسية اليت كانت تسكن اشبيلية يف عهد دولة بين  تعدّ         
" يقول عن ذلك ابن بسام لواسعة ،و الضياع ا، حيث امتلكوا الفنادق و 1، إذ أم متيزوا بنفوذ  عباد

رة مصاد، فاضطروهم للخروج من اشبيلية و  إّن بين عباد خشوا منهم على سلطام لثراء هاته األسرة
  .، واستقر ا بقية عمره  3، فرحل جّدهم حممد بن مروان بن زهر إىل شاطبة "2أمالكهم

 .   4إىل جانب هذا النفوذ متيزت أسرة بين زهر بنبوغ علمي كبري خاصة يف ميدان الطبو        
( بين زهر حتسنت يف عهد املعتمد بن عباد يتضح أن العالقات بني بين عباد و ومن خالل  املصادر 

قام املعتمد باستمالة بن زهر لرباعته يف الطب وحثه  ، ملا ) م  1091 - 1069/ م  484 - 461
، لكن ابن زهر مل يستقر باشبيلة إال بعد  5للرجوع إىل موطنه اشبيلية وأعاد البعض من أمالك عائلته 

، حيث استدعى ) م  1091/ ه  484( د املرابطني سنة خلع املعتمد وسقطت دولة العبابدة على ي
  .6يوسف بن تاشفني ابن زهر إىل مراكش العاصمة 

من خالل هذه الدراسة سوف حناول التطرق والتعرف على هؤالء األطباء مربزين أهم و وعليه 
ال إسهامام الطبية يف هذا ا  :  

هو أبو مروان بن عبد امللك الفقيه حممد ) م  1035/ ه 422(  :الطبيب أبو مروان بن زهر -/  1
إىل جانب علم الطب  بن مروان بن زهر األيادي االشبيلي ، وقد كان عميدهم األكرب الذي درس

  .  7األدبعلوم الدين و 

                                                           

   /ه   1417 للكتاب ، اإلسكندريةط ، مركز  د ، احلضارةيف التاريخ و  أندلسيةدراسات  : املصطفى أبوكمال السيد   -1
  . 9ص  م ،  1196

  . 10 ص :املرجع نفسه  - 2 
 أنيقال  أنشرقي قرطبة ، مدينة كبرية قدمية خرج منها خلق من الفضالء ، جيوز ، و  األندلسمدينة يف شرق : شاطبة  -3 

  . 309، ص 3، ج املصدر السابق  : ياقوت احلموي :نظرأهي السعفة اخلضراء الرطبة ، ة و اشتقاقها من الشطب
  . 10ص ،املرجع نفسه  :بو مصطفى كمال السيد أ  - 4 
  . 10ص  : نفسه املرجع   -5 
  . 11ص  :نفسه  -6 
  . 362ص املرجع السابق ،  : عالم عبد اهللا علي - 7 
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رحل  فاضال يف صناعة الطب خبريا بأعماهلا ،و  ، 1وكان أول من رفع شان أسرته  فكان عاملا جليال 
مث رجع إىل األندلس حيث ب هناك زمنا طويال تطبّ شرق ودخل القريوان ومصر و إىل املمروان  أبو

 . 3واشتهر  فيها بالتقدم يف صناعة الطب  ، 2قصد مدينة دانية 

هو دهن و ) بدهن البثامي ( ا عجيب يعرف جلب معه دواءوملا عاد من مصر إىل األندلس و       
  . 4عطر رقيق الرائحة وهو عشرين ساعة ، اجلوهر، يفتت احلصاة يف أربعة و  أصفر الّلون، حار طيب

.  
 464( ادييّ املعروف بابن زهر االشبيلي اإل: العالء لطبيب أبو مروان عبد الملك بن أبوا -/  2
، عامل أندلسي ورث الطب عن أبيه ، ينتسب إىل أسرة ذاع ) م 1131 - 1072/ه  525 - ه

ل فكرة عن جراحة حىت العلوم اإلسالمية ، كما تدين له اجلراحة بأوّ الكيمياء صيتها يف جمال الطب و 
رف أبو العالء بعنايته الواسعة بالفلسفة ، عُ  5اجلهاز التنفسي ، وله أحباث كثرية يف الطب و األطعمة 

بالفلسفة ،كما كان حيرص على أن يكتب وصفاته الطبية على قطع من الورق ال تسع إال للوصفة 
كما عرف عنه أنّه كان يكتب الوصفة دون أن يرجع :فقط اشرتاها من تاجر عراقي التقاه هناك ، 

الذي وصل إىل األندلس وشاع أمره بني  ،" القانون البن سينا " إىل الكتاب واملقصود منه هنا كتاب 
  . 6أطبائها 

  مبصنفاته اشتغل األطباءاالستقصاء يف األدوية املفردة واملركبة حسب املعاجلة و  كان  أبو العالء جيد

                                                           

/ ه  1430، مؤسسة اقرأ للنشر و التوزيع ، القاهرة ،  1ط  ، الطبية يف احلضارة اإلسالمية قصة العلوم  :السرجاين  راغب  -1
  . 237ص م ،  2009

 أيببلنسية على ضفة البحر شرقا مرساها عجيب يسمى السمان ، وكانت قاعدة ملك  أعمالمن  باألندلس مدينة: دانية -2
  . 434، ص  2ج  املصدر السابق ، :  وت احلمويياق : انظر اجليش جماهد العامري ،

  . 465 - 464 ص  ، ص 1ج  املصدر السابق ، :صيبعة أ أيب ابن -  3
مذكرة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف التاريخ اإلسالمي، إشراف صباح  ، األندلسالعشابون يف و  ةالصيادل: مينة محيد محزة أ -4

  .119 ص ، م 2007 /ه   1428، بغداد  إبراهيم الشيخلي ، جامعة
  . 237، ص املرجع  نفسه   :السرجاين  -  5
فاروق بيضون ، راجعه ووضع حواشيه : ، تر بة ،أثر احلضارة العربية يف أورو مشس العرب تسطع على الغرب : زيغريد هونكه  -  6

.515ص  م ،1993/هـ 1413دار اجليل ، بريوت ،  ، 8مارون عيسى اخلوري ، ط  
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  . 1غريه من املؤلفاتالسموم ، و ف كتاب الرتياق السبعيين لعالج ألّ 

هو أبو مسلم عمرو بن أمحد بن خلدون )  م 1057/ ه  449ت  (:الطبيب ابن خلدون  - /  3
         كان مقدما يف علم النجوم  ، و بيلية، اشتهر يف صناعة الطباخلضرمي من أشراف أهل اش

  .     2اهلندسة و 

من :  )م1067  -986/ ه  459  - 375(  :الطبيب بن عمر بن الحسن الفارسي   - / 4
أهل اشبيلية  يعرف بابن أيب حفص ، املكىن أبا عبد ، اشتهر بالطب وكان من أهل العناية بطلب 

 . 3العربية ، له رواية باألندلس واآلداب والشعر و  الفقه 

  :  والفالحة  الصيدلة -/  2

اتات من ، تبحث يف متييز املتشاات من أشكال النبّ  فرع من علم الطبهي :  الصيدلة  -/ أ  
 ّا سواء صيفية حيث أأو خريفية ، والفرق بني علم  4ا رومية أو صينية  أو هندية ، ومعرفة زما ،
 .الصيدلة النباتات و 

علم النباتات يبحث عن خواصها أصالة، وكل ، و  إّن علم الصيدلة يبحث عن متييز أحواهلا أصالة
   .  5منهما مشرتك يف مدينة العلوم 

،وقيل أن الصيدن  وهو حجر الفضةالصيدلة أو الصيدنة مشتقة من لفظة صيدن، :الصيدلة لغة 
 ،أّما صاحب هذه الصنعة فهو6 العقاقري دويبة جتمع عيدانا من النبات فشبه به الصيدناين جلمعه

 . 7اجلمع صيادلة لصيدالين معروف فارسي ، معرب ، و ا

                                                           

  . 108ص م ، 2010/ ه  1431 دط  ، دار العرب ، دمشق ،، املسلمني  األطباءتاريخ الطب و  :املازين  إسالم  -1 
  . 71ص املصدر السابق ، :  األندلسيصاعد  -2 
  . 172، ص  2، ج املصدر السابق: ابن بشكوال   - 3 
  . 349ص  ،  2ج املصدر السابق ،:   القنوجي -4 
  .350ص ،   2 ج: املصدر نفسه   -5 

  لسان العرب ، دار ) : م 1311 /ه  711: ت   املصري اإلفريقيالفضل مجال الدين حممد بن مكرم  أبو (ابن منظور -6
. 246ص ،  13 مج دت ، بريوت ، ، صادر   

  .378ص ، 11ج م: املصدر نفسه -7
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  هي فن علمي يبحث يف أصول األدوية ، سواء كانت معدنية أو حيوانية أو نباتية ، من :  اصطالحا

وتأثريها  طريقة استحضار األدوية املركبة منهاواصها الطبيعية والكيميائية ، و تركيبها ومعرفة خحيث و 
  .  1الطيب

 :نذكر  بإشبيلية ا خبصوص أهم الصّيادلة املشهورينأمّ       

، من أهل أعيان األندلس ) السابق الذكر  (هو أبو عبيد اهللا بن عبد العزيز البكري :البكري  - /  1
النباتات والشجرات مايتعلق ا ، وله كتاب أعيان فاضل يف معرفة األدوية املفردة ومنافعها وأمسائها و 

  . 2األندلسية 

ألّن كتب ه مل نتمكن من العثور على أمساء أخرى لصيادلة إشبيليني ، أنّ  مما جتدر اإلشارة إليهو     
  .   الصيدلة حينئذ هي كتب ألفت يف الفالحة والنباتات واألشجار 

  .النباتات األعشاب و   : الفالحة/ ب 

  ) م 11/ه 5( ، يف القرن  3النباتات يف األندلس كان واضحا االهتمام بعلم األعشاب و  إنّ        
راسة األعشاب الرغم ما شهده هذين القرنني من اضطرابات إال أنّه شهد نشاطا ملحوظا يف دعلى و 
نشوء ملوك الطوائف قام احلكام اجلدد بتقليد عادات احلكام وبعد سقوط اخلالفة و ، 4النباتات و 

بستان املخلوعني فقد كثرت احلدائق يف كل قصر كالصمادحية يف مدينة املرية ، أو بستان الناعور أو 
ديقة املعتمد يف اشبيلية وكان حطليطلة ، كذلك تلك األخرى املعروفة ببستان امللك أو  امللك يف

 .5 يقوم باإلشراف عليهان تلك البساتني عامل يف الفالحة لكل م

                                                           

بريوت ،  ، شرقية أوراق،  2صر الوسيط ، ط العتاريخ الصيدلة والعقاقري يف العهد القدمي و : شحاته قنوايت  .ج  األب -1
  . 12، ص  1996 -1417

  . 450 املصدر السابق ، ص :صيبعة أ أيب ابن  -2
  . 136املرجع السابق ، ص : مينة محيد محزة أ -3
  .137ص  : املرجع نفسه  -4
لبنان ،  -، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت  1ط، ية اإلسالمية يف األندلسالعرب حضارة : اخلضراء اجليوسي سلمى -5

  . 1370ص ،  م 1998/ه  1419 ، 2ج م ، 1998
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، املؤرخ اجلغرايف املعاصر لذلك الوقت من مدينة املرية ) م 1083/ه476ت ( ويذكر العذري       
قصورا متقنة ة بستانا و بىن املعتصم باهللا خارج مدينة املري«: بنصوص الصمادحية التفاصيل التالية 

أنواع سائر يبة منها أنواع املوز املختلفة وقصب السكر و جلب إليها من مجيع الثمار الغر البيان و 
ومن هذا القول يتضح لنا مدى اهتمام ملوك الطوائف بإنشاء . »1ى صفته الثمرات مما اليقدر عل

  .  الطائفية  أنّ  هذا األمر مل يكن باملقتصر على دولة من هذه الدولبو  البساتني واإلهتمام ا ،

  : شبيلية نذكر اإلملكة امليف  األعشابالنباتات و علم بمن أشهر املهتمني و 

هو أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن بصال أو ابن البصال الطليطلي من أهل :  ابن بصال - /  1
 1085/ ه  447( وعندما انتقلت مملكة طليطلة إىل السيطرة النصرانية عام ، ) م  11/ ه  5( القرن 

من ابن بصال  يعتربإذ  ،2عرض خدماته على املعتمد بن عباد، هاجر ابن بصال إىل اشبيلية و ) م 
قام بإنشاء بستان يف و مصر ، صقلية و و  قام برحالت طويلة إىل املغرب ، املسلمنينيالنباتيأعظم 

يقال أنّه منسوب ، و  "بستان السلطان"يف رحالته و قد مسي هذا البستان شبيلية من أنواع النباتات إ
  عهد إليه مهمة اإلشراف على ما يسمى حائط السلطان و  ، 3إىل املعتمد الذي خدمه ابن بصال 

أدى وجوده يف اشبيلية افة أنواع جديدة من النباتات ، و إضطاع  مواصلة املهارات الزراعية و قد استو 
إىل نشوء مدرسة اليت كانت امتدادا للمدرسة الزراعية البدائية اليت ظهرت إبان فرتة اخلالفة بقرطبة 

حيث انتقلت فيما بعد إىل طليطلة ، واعتمد ابن بصال بشكل كامل على ي ، بتأثري الطبيب الزهراو 
وال يدرج يف رسالته مسائل غريبة عن  ،ن يذكر أي مصدر آخر أو يشري إليهجتاربه اخلاصة دون أ

،كما استطاع أن جيذب الشخصيات اليت هلا عية كعادة سواه من علماء الزراعةاملمارسة الزرا
  . 4بة دانت له باملهارة اعرتافا منها مبعارفه الزراعية اجلمة اهتمامات علمية متقار 

  هو ابن احلجاج الذي قد يرجع نسبه إىل أسرة بين احلجاج االشبيلية   :ابن حجاج االشبيلي  - /  2 

                                                           

  . 1370ص املرجع السابق ،  :  اخلضراء اجليوسي سلمى -1
  . 1372، ص  2ج  : نفسه املرجع  -2

/ ه  1377 مدريد ،، اإلسالمية املعهد املصري للدراساتجملة  ابن بصال كتاب الفالحة ،: خوسيه ماريا مياس بييكروسا  -3
  . 280، ص  5 م ، ج 1957

  . 1373 - 1372  ص ص، 2ج املرجع نفسه ، :  اجليوسي  -4
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عاصره على الرغم من عدم وجود ابن بصال عرفه و  أنّ البد والتوجد سوى معلومات ضئيلة ، و 
ي ، الذّ )م  1073/ ه 466( إشارات يف هذا الصدى ، له كتاب املقنع يف الفالحة املؤلف سنة 

،إذ أشار بعض يشكل نسيجا معقدا من اإلحاالت على القدماء متتزج أحيانا بنصوص املؤلف اخلاصة
وبالذات إىل تأثري مباشر للمؤلف اهلسباين   هذا العمل هو مواصلة لتقاليد الزراعة الالتينية الدارسني أنّ 

 .1الروماين كولوميال 

  : الرياضيات/  3

إّما على التوايل أو معرفة خواص األعداد من حيث التأليف  «فها ابن خلدون على أّايعرّ       
م حيتاج إليه املعمالت، وهي علو احلساب واهلندسة والفرائض و  من فروعها علم اجلرببالتضعيف ،و 

ولوها يف خمتلف البلدان بالدراسة        تناوألفوا فيها الكثري من الكتب و  ،الناس يف املعامالت
  .»2التعليم و 

يدرس اجلرب حلل :  العالقات والصيغ مثالالكميات و تشمل دراسة األعداد و  إذن فالرياضيات     
  .غريها باألعداد و يتضمن احلساب مسائل تتعلق املعادالت ، و 

وقد ظهر بعض  العلماء الرياضيني املشتغلني ذا العلم يف إمارة اشبيلية وإن مل يكونوا بالكثريين       
وهذا راجع الهتمام اململكة بالشعر واألدب ، وإن كان اإلهتمام الكبري ذا العلم من قبل مملكة بين 

لشخصيات اإلشبيلية اليت من بني او ذا العلم لكن هذا ال ينفي عدم اإلهتمام  هود بسرقسطة ،
  :       : اهتمت بعلم الرياضيات نذكر 

/ ه  376( :شوني بن عبد اهللا بن نهيك الهواري األ غالب بن محمد بن عبد الرحمن -/  1
ا معتنيا بطلب ، املكىن أبا متام ، سكن اشبيلية ، كان شيخا صاحل) م  1049 - م  986/ ه 440

العطار  احلساب ، لقي بقرطبة أبا عمر بن احلوري وأبا عبد اهللا بناشتهر يف فنون العلم منذ صغره و 
 . 3غريهم ، ذكره حممد بن اخلزرج و  وصخر بن سعيد املرشاين 

                                                           

  . 1373، ص  2، ج السابق املرجع: سلمى اجليوسي  -1
  .634، ص  1املقدمة ، املصدر السابق ، ج :  ابن خلدون  -2
  . 95، ص  2ج م املصدر السابق ،: ابن بشكوال  -  3
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يكىن أبا الوليد ، كان عاملا إشبيلية  من أهل: خالد بن محمد بن عبد اهللا بن زين األديب  - / 2
    اجلاهلية وغريها ومن شيوخه ابن صفار احلسايببالعربية وفنوا ، وفنون احلساب ، ومعاين أشعار 

  . 1م 1044/ ه  436ومجاعة سوامها ، قتل ببطليوس غدرا يف حدود سنة

أبا أمحد ،كان متفننا  يكىن من أهل إشبيلية ،: جعفر بن مفرج  بن عبد اهللا الحضرمي  -/3
مسلمة املرجيطي وغريه يف احلساب من شيوخه  ومتقدما يف علم الطب وذا علم باحلساب وفنونه ،

  .2م 969/ه358ذكره ابن خزرج وقال أن مولده كان سنة  وقد روى الطب عن أبيه ،

يكىن أبا عبد امللك ،كان قدمي  العناية بطلب  من أهل إشبيلية: مروان بن حكم القرشي  -/4
تويف يف : فنون احلساب ، أخذ عن أيب القاسم الطنبزي ،ذكره ابن خزرج وقال  وغلب عليه العلوم ،

  .3  م 996/ه386م ، ومولده للنصف من مجادى األوىل سنة 1070/ه462شوال سنة 

سكن إشبيلية يكىن أبا : عبد الرحمن بن مسلمة بن عبد الملك بن الوليد القرشي المالقي  -/5
املطرف ،كان متقدما يف الفهم بصريا بعلوم كثرية من علوم القرآن واألصول وفنون العربية واحلساب 

 .4م 1054/ه446تويف يف شوال سنة : أخذ من كل علم حبظ وافر ، ذكره ابن خزرج وقال والطب ، 

، بأّم مل بصفة خاصةأو اإلشبيليني بصفة عامة على العلماء سواء األندلسيني واملالحظ        
جنده  مابا وشاعرا وفلكيا يف نفس الوقت ، وذلك جال علمي واحد ، فتجد الطبيب أدييتخصصوا مب

،وهذا راجع الشتغاهلم بتحصيل العلوم على التوسع والعطاء يف علم واحد حيدّ من قدرة العامل  قد
  .  ى سبيل املثال والتخصص فيه عل املتعددة بدل اإلهتمام بعلم الطب

     

      

    

                                                           

. 204، ص 1، مج السابق املصدر: ابن بشكوال  - 1    
.   154ص ، 1مج  ،نفسه  املصدر - 2    
. 249ص ، 2 مج: نفسه  -3    

. 349،ص  1مج: نفسه  -4   
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  ) :علم الهيئة ( الفلك  -/  4

املتحركة ، ينظر يف حركة الكواكب الثابتة و  علم «: على أنّه علم الفلك ابن خلدون  يعّرف      
ذه احلركات احملسوسة أشكال لألفالك لزمت عنها هركات تستدل بكيفيات على أوضاع و تلك احل

ستقامة للكواكب على وجود أفالك صغرية حاملة هلا متحركة داخل فلكها بطرق هندسية يستدل باإل
  .» 2، بالرصد1أجناسهاإىل إدراك املوجود من احلركات و  األعظم ، باإلضافة

قد  تاج األندلسيون املسلمون للفلك وذلك ملعرفة أوقات الصالة والفصول واجتاه القبلة ، و اح        
  : من أبرزهم  اهتموا ذا العلم اء الذينكان هناك جّلة من العلم

  :) م 1099 -1026/ ه  493  - 420( : إبراهيم بن يحي النقاسة  -/  1

ن اآلبار بابن الزرقالة يدعوه اببو إسحاق املعروف بولد الزرقيل و هو إبراهيم بن حيي النقاش أ 
    استنباط اآلالت و  كتابة االزياجأشهر أهل زمانه بأرصاد الكواكب والنجوم و ، من األندلسي

 اإلسطرالبوكانت نوعا جديدا من ملشهورة ال اهي صفيحة الزرقي اوأشهر آلة عرف  النجومية ،
اشتهر ببناءه املراصد اليت ظل يرصد فيها الكواكب ق ا على أساتذته يف املشرق و تفوّ   3 األندلسي

   .4األدبار اإلقبال و  الرسالة اجلامعة يف الشمس أو رسالة

                                                           

    .   641ق ، ص املصدر الساب،  املقدمة  : خلدونابن  -1
بن  املأمونعبد اهللا  إىلاخلالفة  أفضت، ملا ) م  829/ ه  214( وضع بدمشق سنة  اإلسالمرصد وضع يف  أول: الرصد  -2

، ووقف العلماء  الفلسفةعلى علوم  اإلشراف إىل مست مهته الشريفةك احلكمة و ادر إ إىلالرشيد العباسي و طمحت نفسه الفاضلة 
 أن مهرهمأمملكته ،  أقطارعلماء عصره من  أنّ الرصد املوصوفة فيه بعثه على  آالت يف وقته على كتاب اسطي وفهموا صورة 

: وجي لقنّ ا نظرأكان قبله ،   منهلا ا كما صنعه بطليموس و حواأعلى يقيسوا ا الكواكب و يتعرفوا ن أيصنعوا مثل تلك اآلالت و 
  . 299، ص  2ج : املصدر السابق 

هي آلة معهودة يتوصل ا إىل معرفة الكثري من األمور النجومية ، كارتفاع الشمس وعرفة و كلمة يونانية ،  : اإلسطرالب -3
مصطفى بن عبد  حاجي خليفة :نظر أكتبه و هو من فروع علم اهليئة ، القبلة و عرض البالد و عن كيفية و ضع اآللة على مابني  

  لتقايا ، د ط ، دار إحياء الرتاث العريب ،شرف الدين ياطبعه حممد كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، صححه و :  اهللا
  .  93ص   ،) 9(أنظر امللحق رقم  ، 106، ص  1، مج  1941/ ه  1360لبنان ،  -بريوت 

  . 80، ص  املرجع السابق  :بكري  بوعروة  -4 
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  علي يكىن أبا احلسني ، هو):  م 1106 -  1026/ ه 499 - 417(  :علي بن خلف  -  / 2 

اشبيلية كان من صناع اإلسطرالب  ، أصله منحاملّ بن خلف بن ذي النون بن أمحد املعروف بابن ال
ودفن ذي النون صاحب طليطلة ، تويف بقرطبة  بينعند عمل ، فلكي  ي وكان لمعاصر للزرقوهو 

  . 1مبقربة الربض 

محد بن ، هو عمر بن أ)  1057/ ه  449: ت (  :ابن خلدون الحضرمي االشبيلي  -/  3
كان من تالمذة  أيب القاسم خ الشهري من أشراف أهل اشبيلية و خلدون أبو مسلم احلضرمي املؤر 

  من أبو عبد اهللا و حممد عبد السالم ، كان مشهورا ري الفلكي ، تعلم على يد والده، و اريط الشه
اهلندسة ، أوحد يف ر الفلكي ، متميزا يف علم الطب و عاملا بالنجوم ، من أشهر تالميذه ابن الصفاو 

  .   2أحكام النجوم 

، سكن اشبيلية من من أهل باجة:  ) 1095/ ه  488: ت ( :أبو بكر الخوالني المنجم  -/  4
ستهويه يؤمن بالتنجيم ويإذ كان املعتمد بن عباد  كغريه من أهل العصر  ،،كان منجم املعتمد3األدباء

اصطحب و  ،5أحكام النجوميف زمانه عاملا بالفلك والرصد و  اخلوالين  كانو  ،4اإلستدالل بالنجوم 
لكن مل يكن فكان خيربه بطالع الوقت قبل نشوب القتال  ،6املعتمد معه اخلوالين عند معركة الزالقة 

    : ]  الكامل[   فيقولشعرية املعتمد يهجوه يف أبيات األمر الذي جعل جومية أحكامه النّ موفقا يف 

  .   د عُ َما تَـ  فـََقْد َعاَد ِضًدا ُكل               ؟ أََرِمْدَت أَْم بُِنُجوِمَك الرَمدُ   

  . دُ مَ األَ  كَ دَ نْ عِ  مَ ر صَ تَ  دْ قَ  مْ أَ               هُ لُ مَ ؤْ تُـ  امَ  كَ ابِ سَ  حِ ِيف  َهلْ 

                                                           

  . 81 - 80 ص  ص :املرجع السابق : بكري بوعروة   -1 
  . 71ص  :نفسه  املرجع   -2 
  . 69ص  :نفسه  - 3 
    .85املصدر السابق ، ص  : املعتمد بن عباد  - 4 
   . 70ص  :نفسه املرجع : بكري بوعروة   -5
الكربى اليت نشبت بني اجليوش املرابطية واألندلسية املتحدة بقيادة أمري املسلمني يوسف بن تاشفني هي املوقعة  :الزالقة -6

اجليوش النصرانية املتحدة بقيادة ألفونسوا السادس ملك قشتالة ، وانتهت بانتصار املسلمني وسحق ضد املرابطي واملعتمد بن عباد 
) الزالقة( م ،أما عن تسميتها مبوقعة الزالقة فذلك نسبة  ملوقع املعركة أي1087/ه479رجب  17اجليوش النصرانية وذلك يوم 

  .        111، ص  2جماملصدر السابق ، :  لسان الدين خطيب ابن :أنظر.وهي سهل على مقربة من مشال شرق مدينة بطليوس 
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  . دُ يَ  كَ تْ صَ عَ  نْ ا إِ هً رْ كُ   طُ ختَُ وَ              ِين بُ اطِ ختَُ  ذْ إِ  سُ مِ هْ تَـ  تَ نْ كُ   دْ قَ 

  1 دُ لَ البَـ  صُ شخْ الَ  بَ ي غَ  اكَ رَ تُـ أَ                   رٌ ثَـ أَ  الَ وَ  ْنيٌ عَ  الَ  اآلنَ فَ   

اد ، كان من من أهل إشبيلية يكىن أبا العباس ويعرف بابن الكمّ  :أحمد بن يوسف التنوخي  -/5
مقدما فيها على أهل عصره ، وبىن أزياجه ومنها القبس ،  املعرفة بالعدد وصناعة الّنجامة أهل

  .2مل تذكر املصادر تاريخ وفاته و واملستنبط  على أرصاد أيب إسحاق الطليطلي املعروف بابن الزرقالة ،

  

  

  

  

 
 

                                                           

.   85،  صالسابق  املصدر: املعتمد بن عباد  -1   
التكملة لكتاب الصلة ، تح عبد السالم ) : م 1260/هـ  658القضاعي ت بن عبد اهللا عبد اهللا حممد  أبو (ابن اآلبار  -2

.  34  ص ، م ، 1995/هـ  1415 لبنان  ، –اهلراس ، دط ، بريوت    



 



 

 

 خاتمة
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بعد دراستنا ملوضوع احلياة العلمية  يف مملكة إشبيلية يف عهد بين عباد توصلنا  يف األخري إىل       

  : املالحظات أمهها و النتائج استخالص جمموعة 

األندلسية متتاز مبجموعة من املميزات واخلصائص جعلوها قدمية أزلية من أعرق املدن إشبيلية مدينة  -

  .تتميز عن من سواها من مدن األندلس 

، وهو األمر الذي جعل الشعراء وهم من ذوي جمد عريب أصيل ، اديون إىل خلم ينتسب العبّ  -

   . حول هذا النسب العريقشعرية  ون أبياتايضع

  .ملوك بنو عباد من أعظم ملوك الطوائف ، وأفسحهم ملكا وأكثرهم ذكرا يف التاريخ واألدب  -

 قامت اململكة اإلشبيلية بعد أن انفصلت عن قرطبة مستغلة اضطراب األوضاع يف األندلس ، -

  .  واستقلوا حبكم إشبيلية ة الرببرية ، فثاروا على احلمودينيوالفتن

ذي بن إمساعيل  أبو القاسم حممد: هم و حكام  3 أسرة بين عباد إشبيلية يف ظل حكم كمح  -

الذي سار على ج املعتمد وأخريا جاءت فرتة حكم  ، بن عباد  املعتضدمث خلفه ابنه  ،الوزارتني 

  .أبيه وجده وبلغت إشبيلية يف عهده من الناحية العلمية واألدبية مامل تبلغه من قبل  

اإلشبيلية حنو الغرب واجلنوب الغريب ،وأكمل األمر من بعده ابنه مد املعتضد حدود اململكة  -

 ية الغرب ،مارتلة ،شنتمر  شلب ، نبلة ، ولبة ، مورون ،أركش ، رندة ،:املعتمد فضمت إىل اململكة 

بل حىت أم حتالفوا مع  ،حتقيق ذلك دخلوا يف حروب طويلة مع جريام يف سبيل وأخريا قرطبة ، و 

  . عدو اإلسالم ألفونسوا السادس 

 كانت أمسى وأقوى يف اإلنتاج واإلبداع ،)عصر الطوائف (  ،م11/ه5احلركة العلمية خالل القرن  -

 وهذا راجع الهتمام أمراء الطوائف بالعلم وتنافسهم يف اجتذاب العلماء وهو ما جعل من قصورهم

  .منتديات أدبية وعلمية  

وفاقت سائر األمصار  شهدت إشبيلية يف عصر بين عباد ازدهارا علميا مل تشهده من قبل ، -

  . وعدت من أعظم املدن األندلسية بعد أن ختلت هلا قرطبة عن الرياسة 

  رعاية بنو عباد للعلم والعلماء وتشجيعهم على حتصيله وذلك راجع لسياسة التنافس اليت كانت -
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 لعلماء،من  مملكتها حمجة ل علاجلحيث حاولت كل دولة من الدول ،بني ملوك الطوائف سائدة 

وهو األمر الذي جعلها  تتبوأ مكانة مرموقة يف  ، ول الطائفية يف ذلككانت إشبيلية يف مقدمة الدو 

  . عصر الطوائف

مكتبات بني مساجد ، قصور ،وتعددها  دور املؤسسات التعليمية يف ازدهار احلياة العلمية ، -

 وا دشيّ  قد العباديني أنّ كما جند  ، الغرض كانت خمصصة  هلذا العلماءبعض وحىت منازل  ، إشبيلية

 تفهذه املراكز أو املؤسسا ،الكتب التارخييةيت ذكرت أمسائها العديد من املساجد والقصور ال

   . التعليمية كان هلا األثر يف إبراز الدور العلمي إلشبيلية ومنها انتشرت العلوم واملعارف 

 اململكةا جعلت من حيث أّ يف إثراء الرصيد املعريف ، رحلة العلمية من وإىل إشبيلية دورلكان ل -

احلواضر العلمية اليت يفد عليها طالب  العلم ،كما أن اإلشبيلبني قد  كواحدة من أهم   اإلشبيلية 

اإلتصال م واألخذ يف اإلطالع على علوم املشارقة و  استغلوا الرحالت التجارية ورحالت احلج

   .عنهم

ة من معظم العلماء ليسوا أصليني بل هم وافدون على إشبيلية وذلك ملا لقوه من التشجيع والعنايّ  -

 .العباديني   قبل

 وم القرآن وفقه وحديث ،كما جند أّن من عل كان لعلماء إشبيلية إنتاج علمي يف العلوم الدينية ،  -

  وإن كانت قرطبة هي  خيتلفوا عن باقي املدن األندلسية يف هذا امليدان ،م مل أّ  امللوك العباديني 

 فتتلمذ العديد من اإلشبيليني على أيدي القرطبيني ، ،قيقية مقارنة بباقي املدن األخرىحلاة املرجعيّ 

اإلشبيلية  يف هذا اال وجمموعة من الشخصيات اليت ذاع صيتها من  كما برزت جمموعة املؤلفات

 .وغريهم أبو الوليد الباجي  شريح الرعيين ، أمثال

متيز كل دولة من الدول الطائفية مبيدان علمي خمصص ،إذ امتاز املتوكل صاحب بطليوس بالعلم  -

الغزير ،وامتاز بن ذي النون بطليطلة بالبذخ البالغ ، أما املقتدر بن هود صاحب سرقسطة اشتهرت 

  .سية بالنثر اجلميل املسجوع دولتهم بالعلوم ،يف حني اشتهر أصحاب مر 

  واشتهارها باألدب والشعر ، فكانوا هم ووزرائهم وكّتام من الناظمنياختصاص دولة بين عباد  -  
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 والشعرية  احلياة األدبية وهلذا كانت  ،من ينافسهم يف هذا امليدانهناك فلم يكن  للشعر والقائلني له ،

  .يف اململكة اإلشبيلية هي أهم مظهر حضاري 

أبو مري ،العلمية ،من أمثال األعلم الشنت الذين سامهوا يف إثراء احلياةوالنحويني  جهود أهم األدباء -

، خملفني يف ذلك جمموعة من املؤلفات اليت كانت مبثابة  مصادر أساسية لدارسي األدب عبيد البكري

  .   والنحو 

لكن  وإن كان بدرجة أقل من اهتمامهم بالشعر واألدب،  التطبيقية ببقية العلوم اهتمام اململكة  -

،سواء يف علم الطب أو الصيدلة اإلشبيلية  أثرت يف اململكة علمية ظهور شخصيات  هذا مل مينع من

  .أو علم الفلك والرياضيات 

   الذيو )م 1069/ه484(على يد يوسف بن تاشفني يد املرابطني يف سقوط  اململكة اإلشبيلية  -

 ، وقد عرب ابن تاشفني إىل وبقوا هناك إال أن وافتهم املنية قام بأسر املعتمد بن عباد وزوجته بأغمات ،

األندلس بعد أن عقد املعتمد اتفاقية سرية مع ألفونسوا السادس ضد املرابطني ، األمر الذي أعطى له 

  .لس اليت وحدها حتت لواءه املربّر الكايف للهجوم على إشبيلية واإلستيالء عليها وعلى كل األند

 

 

 

  

    



  .المالحق قائمة
  .خريطة األندلس بعد سقوط الخالفة األموية :  1ملحق رقم 

  

  .خريطة دول الطوائف مرقمة حسب انفصالها : 2ملحق رقم 

  

  .شجرة نسب بنو عباد : 3ملحق رقم 

   

  .بأغمات قبر المعتمد بن عباد  :4ملحق رقم 

  

  .إشبيلية ئف التي استولت عليها الطوادول جدول يمثل  :5ملحق رقم 

  

  .ة البن عبدوس رسالة ابن زيدون الهزليّ  :6ملحق رقم 

  

  .أدوات جراحّية عربّية  :7ملحق رقم 

  

  .نموذج عربي للعالج باألعشاب  :8ملحق رقم 

  

  .عربي  إسطرالب :9ملحق رقم 
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  1) : 01(ملحق رقم 

  :ة خريطة األندلس بعد سقوط الخالفة األموي

 

                                                           

. 27ص ، املرجع السابق ، 2ج دولة اإلسالم ، :حممد عبد اهللا عنان  -  1
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1  ):02(  رقم ملحق

 

 

 .خريطة دول الطوائف مرتبة حسب انفصالها  

                                                           

.  256ص املرجع السابق ،: طارق السويدان  -  1  
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1 : ) 03(  ملحق رقم

 

                                                           

.391املرجع السابق ،ص : جي علي احل عبد الرمحان  -1  
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  : )  4: (  ملحق رقم 

  .قبر المعتمد بن عباد بأغمات  

1  

  ]: البسيط[يقول 
 . ادِ ب عَ  نَ ابْ  ءِ الَ شْ أَ بِ  تَ رْ فِ ظَ  اقً حَ           ي     ادِ الغَ  حُ ائِ الرَ  اكَ قَ سَ  يبِ رِ الغَ  رَ بْـ قَـ  
 . يادِ صَ لْ لِ  ي لرُ باِ  وابُ دَ جْ أَ  نْ إِ  بِ صْ خلِ باِ              تْ لَ صَ اتَ  ذْ إِ  ىمَ عْ لنـ باِ  ،مِ لْ العِ بِ  ،مِ لْ احلِ بِ 

 باِ            والُ تَـ تَ اقْـ  اذَ إِ  يامِ الر  ،بُ ارِ الضَ ، نِ اعِ الطَ بِ 
َ
 . يادِ العَ  ةِ امَ غَ رْ لضُ باِ  رُ محَْ أَ  تِ وْ مل

 .2يادِ الن  ِيف  رِ دْ الص بِ  ، مٍ لَ ظُ  ِيف  رِ دْ البَ بِ                  مٍ عَ نِ  ِيف  رِ حْ لبَ باِ ، مٍ قَ نِ  ِيف  رِ هْ الد بِ 
 

 
                                                           

    /  com     . panoramio .www  // :http،   14: 12،     2016/  5/ 1:  ضريح املعتمد بن عباد  –1 
  . 96املصدر السابق ، ص :  املعتمد  ديوان –2
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  1). ( 5 ملحق رقم 

 .بيليةالتي استولت عليها إشل الطوائف دو جدول يمثل 

 

 

  

                                                           

هـ 1416، مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،1تراث ،ط  حضارة وتاريخ األندلس تاريخ وفكر و  موسوعة: حسني مؤنس  -1 

. 36ص  ، 1مج  ،2ق  املصدر السابق ،: ابن بسام  . 323 -322 ،ص2م ،ج 1996/   

  دول الطوائف

  

  سنة ضمها  إلشبيلية   حاكمها

  .م 1058/هـ 450  بنو محود   اجلزيرة اخلضراء 

  .م 1068/هـ 460  بنو برزال   قرمونة 

  .م 1053/هـ 445  أبو نصر بن أيب نور   رندة 

  .م 1053/هـ 445  أبو مناد حممد بن نوح   مورون 

  .م 1053/هـ 445  ابن خزرون   أركش 

  .م 1051/هـ 443  البكريون   ولبة ،شلطيش 

  .م 1051/هـ 443  بنو حيي   نبلة 

  .م 1052/هـ 444  بنو مزين   شلب 

  .م 1052/هـ 444  حممد بن سعيد   شنتمرية الغرب 

  .م 1044/هـ 436  ابن طيفور   مارتلة 

،اإلستيالء عليها م 1069/هـ 461  بنو جهور   قرطبة 

  .م 1077/ه469ثانية 

  .م 1057/ه449  سعيد ابن هارون   أكشبونة 
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  .1) 6 :(ملحق رقم 

 : الهزلية البن عبدوس رسالة ابن زيدون 

أما بعد أيها املصاب بعقله ، املورط جبهله ،البني بسقطه ،الفاحش  « يبدأ الرسالة بقوله
غلطه ،العاثر يف ذيل اغرتاره ،األعمى عن مشس اره ،الساقط سقوط الذباب عن الشراب 
،املتهافت افت الفراش يف الشهاب ،فإن الُعجب أكذب ،ومعرفة املرء نفسه أصوب 

منه أيادي أمثالك ،مرسال خليلتك مرتادة   ترَ فِ صَ ما  ،وإنك راسلتين مستهديا من صليت
وقد أغدرت يف السفارة لك ،وما قصرت يف النيابة عنك ، زاعمة أن املروءة لفظ أنت 

واإلنسانية إسم أنت جسمه  وهيواله ،قاطعًة أنك انفردت باجلمال ،واستأثرت  معناه ،
حىت خيلت أن ، بالكمال ،واستعليت يف مراتب اجلالل  ،واستوليت على حماسن  اخلالل

وأن امرأت العزيز رأتك فسلت عنه ،وقارون  يوسف عليه السالم حاسنك فغضضت منه ،
أصاب بعض ما كنزت ، وكسرى محل غاشيتك ،وقيصر رعى ماشيتك ، واإلسكندر قتل 

  »دارا يف طاعتك 

واحلٌرّة جتوع   النار ،وال العار ،واملنية، وال الدنّية ،  « ويقول له  أيضا  على لسان والدة
وال تأكل بثدييها ،وما كنت ألختطى املسك  إىل الرماد ،إمنا يتيمم من مل جيد ماءا 

ولعلك إمنا غرك من علمت  صبويت إليه ،وشهدت مساعفيت له أقمار العصر ،ورحيان ...
وأين تقع  ما أنت وهم ؟...املصر ،الذين هم الكواكب علو مهم ،والرياض طيب شيم 

وإن كنت  إمنا .يف العظم منهم ) النتوء(إال واو عمرو فيهم ،وكالو شيظة  منهم ؟وهل أنت
 فضول حليتكَ  ،وحذفتَ  ،واختلَت يف مشيتكَ  ،وجررت سروالكَ  كَ انَ ردَ عطرت أَ 

،ورققت خط عذارك ،واستأنفت عقد إزارك ،رجاء  حاجبكَ  ،ومططتَ ،وأصلحت شارتكَ 
    . »فظننت عجزا وأخطأت الغرض اإلكتنان فيهم ، وطمعا يف اإلعتداد منهم ،

  
                                                           

. 467 -  466 ص  ، ص 8املرجع السابق ،ج: شوقي ضيف  -  1  
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  . 1): 7( ملحق رقم 

. عربّية جراحية أدوات

 

                                                           

. 571املرجع السابق ، ص: زيغريد هونكه  -1    
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  .1): 8 (ملحق رقم 

  . ةللعالج باألعشاب الطبيّ  نموذج عربي

 

 

                                                           

   . 572املرجع السابق ، ص : زيغريد هونكه  -  1
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: ) 9 ( :رقمملحق   

 

1   

 

 

 إسطرالب عربي 
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:قائمة المصادر و المراجع   

  .القاهرة  شركة القدس ، القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم ، -

صحيح مسلم ) : م  875/ه261.تالقشريي  بن حجاج النيسابورياحلسني  أبو( مسلم  -
      . 17، اجلزء م 1972/ ه  1392د م ن ،   ،2ط ،بشرح النووي 

  :المصادر   -/ أ

احللة السرياء ، ):م1260/ه658.أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا القضاعي ت  (ابن اآلبار -1
  .اجلزء الثاين م ، 1985/ه 1405 القاهرة ، ،دار املعارف ،2ط حتقيق حسني مؤنس ،

 –دار الفكر ،بريوت  دط ،عبد السالم هراس ،:حتقيق ، التكملة لكتاب الصلة  ://   //      -2
   .، اجلزء األول  م1997/ ه1415 لبنان ،

املغرب وأرض ) :م1166/ه 560 .شريف تأبو عبد اهللا حممد بن حممد ( اإلدريسي  -3
 مطبع بريل ، دط، اآلفاق، يف اخرتاق السودان ومصر واألندلس مأخوذة من كتاب نزهة املشتاق

  .م1863/ه1279ليدن، 

جريدة العصر، قسم شعراء  خريدة القصر و ):م1201/ه 597. عماد الدين ت( األصبهاين  –4
م ، 1986/ه 1406، الدار التونسية للنشر ،  2آذرتاش آذرتوش ، ط:املغرب واألندلس ، حتقيق 

  .  2اجلزء

: )م1270/ه668.محد بن القاسم بن خليفة تأ العباس  موفق الدين أبو (أصيبعةابن أيب  -5
القاهرة ،  ، دار املعارف ،1ط عامر النجار ، :حتقيق و دراسة  ،عيون األنباء يف طبقات األطباء

  .م1996/ه1417

حتصيل ): م 1083/ه476 .تاحلجاج يوسف بن سليمان بن عيسى  أبو( األعلم الشنتمري  -6
عني الذهب من معدن جوهر األدب يف علم جمازات العرب ، دط ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، 

  . م 1994/ه1415
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م 1081/ه474 .ت بن سعيد بن أيوب الذهيب املالكي أبو الوليد سليمان بن خلف(الباجي  -7
 حممد حسن حممد حسن إمساعيل ،حتقيق  اإلشارة يف أصول الفقه ويليه احلدود يف األصول ،): 
  . م 2003/ه1424 لبنان ، –بريوت  دار الكتب العلمية ، ،1ط

الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، ) :م 1148/هـ 542.أبو احلسن علي الشنرتيين ت( ابن بسام  -8
 .م  1997/هـ 1417لبنان ،  –دار الثقافة ،بريوت  حتقيق إحسان عباس ،دط،

: حتقيق  كتاب الصلة ،):م1183/ه578 .القاسم خلف بن عبد اهللا ت أبو( ابن بشكوال  -9
 1الد م ،2008/ه1429القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ، ،1ط شريف أبو العالء العدوى ،

   . 2و

يل وحيتوي على ّآل مسط ال): م1094/ ه487 .عبد العزيز األونيب ت أبو عبيد(البكري -10
  .يل يف شرح أمايل القايل ، مبشاطرة عبد العزيز امليمين ، دم ن ، دت ّآل النصف األول من ال

فصل املقال يف شرح كتاب األمثال، وهو شرح لكتاب األمثال أليب عبيد //        //    :  -11
 –، مؤسسة الرسالة، بريوت 3القاسم بن سالم ، حتقيق إحسان عباس، عبد ايد عابدين ، ط 

 .           م1983/ه 1403لبنان ، 

النشر يف ):م1430/ه833 .احلافظ أبو اخلري حممد بن حممد الدمشقي ت( ابن اجلزري  –12
 دط ،دار الكتب العلمية ، علي حممد الضباع ،:شرف على تصحيحه ومراجعته أ القراءات العشر ،

  .اجلزء األول دت ،  لبنان ، –بريوت 

دار  ،2ط حياته وعصره وآراؤه الفقهية ،):م 767/ه150 .تأبو زهرة حممد (أبو حنيفة -13
                                                                      .م 1947/ه1366 القاهرة ، الفكر العريب ،

يف تاريخ املقتبس ):م1095/ه 488.أبو عبد اهللا حممد بن فتوح بن عبد اهللا ت( احلميدي  -14
دار الغرب  ،1ط حممد بشار عواد ، بشار عواد معروف، :حققه وعلق عليه ،األندلسعلماء 

  .م 2008/ه 1429 تونس ، اإلسالمي،
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صفة جزيرة ):م1326/ ه727.عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن عبد املنعم ت(احلمريي  -15
بروفنسال ،  نشرها و صححها ليفي منتخبة من كتاب الروض املعطار يف خرب األقطار، األندلس ،

  .م 1988/ه 1408 لبنان، –بريوت  دار اجليل ، ،2ط

صورة األرض ،دط ،دار احلياة ،بريوت ):م977/ه367 .أبو القاسم النصييب ت( ابن حوقل  -16
  . م1992/ه1413 ،لبنان –

):  م1135/ه 529.أبو نصر الفتح بن حممد بن عبيد اهللا القيسي االشبيلي ت ( ابن خاقان -17
، 1حممد علي شوابكة، ط:مسرح التأنس يف ملج أهل األندلس ،دراسة وحتقيقاألنفس و مطمح 

  .م 1983/ه1403بريوت ، مؤسسة الرسالة ،

اإلحاطة يف أخبار غرناطة ، ) :م1374/ه776.لسان الدين السليماين ت ( اخلطيب  ابن –18
         .3و1م ،الد1975/ه1395 ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،1حتقيق حممد عبد اهللا عنان ،ط

مقدمة ابن ):م1406/ه808 .تبن حممد بن خلدون احلضرمي ن عبد الرمح(ابن خلدون -19
 ،دار الفكر ،دط ع احلواشي والفهارس خليل شحادة،ضبط املنت ووض مراجعة سهيل زكار، خلدون،
  .م 2001/ ه 1421،لبنان –بريوت 

املسمى ديوان املبتدأ و اخلرب يف تاريخ العرب و الرببر ومن  كتاب تاريخ ابن خلدون:  //  //  -20
عاصرهم من ذوي الشأن األكرب،مراجعة سهيل زكار ،ضبط املنت ووضع احلواشي والفهارس خليل 

  .4اجلزء  م ،2000/ه1421دط، لبنان، - بريوت شحادة ،دار الفكر ،

): م1282/ه 681.ت بكرأبو العباس مشس الدين  امحد بن حممد بن أيب (ابن خلكان  -21
   .م1977/ه1397بريوت   دار صادر، ،إحسان عباس: حققه أنباء أبناء الزمان،وفيات األعيان و 

إبراهيم :حتقيق  فهرسة ابن خري ،) :م1197/ه575 .ت األموي األشبيلي (ابن خري -22
           .   م 1989/ه1410 املصري، القاهرة،دار الكتاب  ،،دار الكتاب اللبناين، بريوت1األبياري ، ط

طبقات ):م1538/ه 945. احلافظ مشس الدين حممد بن علي بن أمحد ت (يالداوود-23
لبنان ،  –بريوت  ،دار الكتب العلمية ،1ط ،ة جلنة من العلماء بإشراف الناشر، مراجعاملفسرين
  .م 1983/ ه1403
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نصوص عن األندلس  ):م1083/ه476 .أمحد بن عمر بن أنس العذري ت(ابن الدالئي  -24
 من كتاب ترصيع األخبار و تنويع اآلثار ،والبستان يف غرائب البلدان و املسالك إىل مجيع املمالك ،

               .دط ،دت  ،مدريد منشورات معهد الدراسات اإلسالمية، ،عبد العزيز األهوائي:حتقيق 
سري أعالم النبالء ، ):م1374/ه748. ت عثمانمشس الدين حممد بن أمحد بن (الذهيب  -25

 ،مؤسسة الرسالة ،1ط ،ب األرنؤوط ،حممد نعيم العرقسوسيحققه و أخرج أحاديثه و علق عليه شعي
                                                              .18م،اجلزء1984/ه1405بريوت،

 ) :م1185/ه581. خلراط تابن ا(،االشبيلي )م1147/ه 542. ت أبو حممد(الرشاطي  -26
  ،خاثينتو بوسك بيال ،دط ،امييليو مولينا:س األنوار،حتقيقاألندلس يف اقتباس األنوار ويف اختصار اقتبا

  .م 1990/ه1411مدريد ،  الس األعلى لألحباث العلمية، 

 يف علوم القرآن ، الربهان ):م1392/ه794 .بدر الدين حممد بن عبد اهللا ت(الزركشي  -27
   .اجلزء األول ، القاهرة ،دت دار الرتاث ،، دط ، إبراهيم حممد أبو الفضل :حتقيق 

 شرح يوسف  ديوان ابن زيدون ، ):م1070/ه463 .أبو الوليد أمحد ت (ابن زيدون -28
  .م 1994/ ه 1415 ، بريوت دار الكتاب العريب ، ، 2فرحات ، ط

غرب مُ الْ ):م1286/ه 685. علي بن موسى بن حممد بن عبد امللك ت (ابن سعيد املغريب -29
  م 2009/ه1430 القاهرة ، –دار املعارف ، النيل  ،4ط ،شوقي ضيف  :حتقيق  ،ى املغربلَ يف حُ 

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني ):م1505/ه 911.جالل الدين عبد الرمحان ت(وطي السيّ  -30
مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه ، القاهرة ،  ،1إبراهيم ،ط حممد أبو الفضل:النحاة ،حتقيق و 

  .م1965/ه 1384

ات األمم ،نشره وذيله طبق): م1070/ه 462.أبو القاسم صاعد أمحد ت(صاعد األندلسي -31
الفهارس األب لويس شبخو اليسوعي ،دط ،املطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيني ،  باحلواشي و 

  .م 1912/ ه  1330 بريوت،

بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل  ):م1202/ه 599.أمحد بن حيي بن عمرية ت(الضيب  -32
  .م 1967/ه1386 د م ن ،األندلس ،دط ،دار الكتاب العريب ،
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املعجب يف تلخيص  ):م1249/ه647.أبوعلي بن حممد التميمي ت(عبد الواحد املراكشي -  33
اجلمهورية العربية  ، الس األعلى للشؤون اإلسالمية العريان ،حتقيق حممد سعيد  أخبار املغرب ،

  . دت ، دطـ املتحدة ،

البيان املغرب يف أخبار ):م1295/ه 695.ت أبو عبد اهللا حممد(ابن عذاري املراكشي -34
بريوت  دار الثقافة ، ، 3ط ليفي بروفنسال ، كوالن ،.س.حتقيق و مراجعة ج ، األندلس و املغرب

  . م1983/ه 1403 لبنان ، –

اعتىن به عبد  لسان امليزان ،):م1448/ه 852. ت محد بن علي بن حجرأ(العسقالين  -35
دار البشائر  ،1ط واعتىن باخراجه و طباعته سلمان عبد الفتاح أبو غدة ، ، الفتاح أبو غدة

  . م2002/ ه1423،  لبنان –بريوت  ، االسالمية 

الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي الدمشقي  أبو شهاب الدين(العماد ابن  -36
  ،، حققه وعلق عليه حممود األرناؤوطيف أخبار من ذهبشذرات الذهب ): م1678/ه1089 .ت

 م ،1989/ه1410بريوت ،  –دمشق  ،، دار ابن كثري1ط أخرج أحاديثه عبد القادر األرناؤوط،
  .5اجلزء 

  الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ،) :م1397/ه799.املالكي ت(ابن فرحون  -37
  .م 1972/ه 1392 القاهرة ، ،النور ، دار الرتاثحممد األمحدي أبو :حتقيق و تعليق 

درر احلجال يف : )م1616/ه1025 .أمحد بن حممد املكناسي ت  العباس بوأ (ابن القاضي -38
 م ،1971/ ه1391القاهرة ، ، دار الرتاث ،1ط ،النور حتقيق حممد األمحدي أبو الرجال، أمساء
  . 2اجلزء 

تقريب ترتيب املدارك و ):م1149/ه544 .بن موسى بن عياض السبيت ت (القاضي عياض -39 
 ، الشؤون اإلسالميةوزارة األوقاف و  سعيد أمحد أعراب ،:املسالك ملعرفة أعالم مالك ، حتقيق  

. 2اجلزءم، 1983/ه 1403املغربية ، اململكة  

دار  أثار البالد و أخبار العباد ،) :م1283/ه683 .ت كرياء بن حممد بن حممودز (القزويين   -40
.، دت  دط صادر، بريوت ،  
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ِإنـَْباُه الُرواة على ) : م1227/ه624 .احلسن علي بن يوسف ت مجال الدين أبو(القفطي  - 41
مؤسسة الكتب  القاهرة ، دار الفكر العريب ، ،1ط ،حممد أبو الفضل إبراهيم :حاة ، حتقيق النُ  أَنـَْباهِ 

  . م1986/ه1406،  بريوت الثقافية ،

صبح األعشى يف صناعة ) :م1418/ه821 .أبو العباس أمحد بن علي ت(القلقشندي  -42
  .5اجلزء  م ،1913/ه1331 القاهرة ، املطبعة األمريية ، دط، اإلنشا ،

أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان ):م1889/ه1307 .صديق بن حسن ت(القنوجي  - 43
 دمشق ، ،وزارة الثقافة و االرشاد القومي دط ، أحوال العلوم ، طبعه ووضع فهارسه عبد اجلبار زكار،

  .م 1978/ه 1398

إحسان :حتقيق فوات الوفيات والذيل عليها،): م 1363/ه764 .ت ن شاكربحممد (الكتيب -44
  .   1م ، الد 1973/عباس ، دط ، دار صادر ، بريوت ، ه 

  مدريد ، معهد ميغيل أسني ، ،لويس مولينا:حتقيق وترمجة  ،ذكر بالد األندلس :مؤلف جمهول - 45
  .م  1983/ه1403

أمحد :مجعه وحققه  ديوان املعتمد بن عباد ،) :م1095/ه 488.تبن عباد ( املعتمد  - 46
 القاهرة ، املطبعة األمريية ، حسني باشا ،:أشرف عليه ومجعه  ،بدوي ،حامد عبد ايد أمحد

  .م 1951/ه 1370

نفح الطيب من غصن األندلس ):م1631/هـ 1041 .ت التلمساين أمحد بن حممد( املقري  -47
. 4،  3، 1م ،اجلزء1988/ه1408بريوت ، دار صادر ، دط ، إحسان عباس،:الرطيب ، حتقيق 

) م1311/ه711 .أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم اإلفريقي املصري ت( ابن منظور -48
  . 13 ، 11لسان العرب ، دار صادر ، بريوت ، د ت، الد : 

 دط ، معجم البلدان ،):م 1229/ه 626 .ت ين أبو عبد اهللاشهاب الدّ ( ياقوت احلموي -49
    .م 1977/ه1397بريوت ، دار صادر ،
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إحسان عباس ، :حتقيق  ،إرشاد األريب إىل معرفة األديب  معجم األدباء : //       //    -50
  . 2م ، اجلزء1993/ه 1414 لبنان ، –بريوت  دار الغرب اإلسالمي ، ،1ط

        :المراجع / ب 

  :المراجع العربية / أ 

األندلسية وهي معلمة تارخيية اآلثار احللل السندسية يف األخبار و :)األمري شكيب (أرسالن   -1
  م ،1936/ه1355 ، املطبعة الرمحانية ، مصر،1ط ،ل ما جاء عن ذلك الفردوس املفقودحتيط بك

     . 1اجلزء 

مركز دراسات  ، 1ط احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس ،:  )سلمى اخلضراء(اجليوسي  -2
  .2اجلزء  م ،1998/ه1419لبنان ،  –بريوت  الوحدة العربية ،

عين  ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: )خليفة مصطفى بن عبد اهللا(حاجي  -3
 لبنان ، –بريوت  ،دار إحياء الرتاث العريب ،دط ،ه وطبعه حممد شرف الدين يالتقايابتصحيح
     .  1الد ،م 1941/ه1360

/ ه 1411لبنان،–دار العلم للماليني ،بريوت  ،4العرب تاريخ موجز ،ط: ) فليب(حيت  -4
  .   م1991

  92(التاريخ األندلسي من الفتح اإلسالمي حىت سقوط غرناطة  :)عبد الرمحان علي (احلجي  -5
   .م 1981/ه 1402بريوت ،  –دمشق  ، دار القلم ،2، ط)م1492-897/ه711-

احلديث الضعيف وحكم اإلحتجاج به،  :)  عبد الكرمي بن عبد اهللا بن عبد الرمحان(اخلضري  -6
  .م 2004/ه1425،دار املنهاج ، الرياض ،1ط

ه  1414مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ،2ط النقد األديب يف األندلس ، : ) حممد رضوان(اية الدّ  -7
  . م 1993/

 1419دار قباء ، القاهرة ، ،1ط الكتب واملكتبات يف األندلس ، :)حامد الشافعي  (دياب -8
   .م1998/ه
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عبد اهللا املنشاوي ،مهدي :تاريخ آداب العرب ،راجعه وضبطه : )مصطفى الصادق(افعي الرّ  -9 
   .اجلزء الثاين  م ،1940/ه1359، مكتبة اإلميان ،املنصورة ،1البحقريي ،ط

،مكتبة 14دراسات يف علوم القرآن الكرمي ،ط : ) فهد بن سليمان بن عبد الرمحان (وميالرّ  – 10 
   .م 2005/ه1426الرياض،  –امللك فهد الوطنية ،اململكة العربية السعودية 

،مكتبة 1منهج املدرسة األندلسية يف التفسري صفاته وخصائصه ، ط ://        //          -11 
  .م 1997/ه1417الرياض ، –التوبة ، السعودية 

النساء من العرب            ألشهر الرجال و  األعالم قاموس تراجم :)خري الدين (الزركلي  -  12 
اجلزء  ،م2002/ه1423لبنان ، –املستعربني واملستشرقني ،دط، دار العلم للماليني ،بريوت و 

  .الثالث

مطبعة  ،2،طالظمآنلطائف البيان يف رسم القرآن شرح موجز مورد :) أمحد حممد(زيتحار  – 13
   .1القسم  د ت، مصر ، –األزهر  ،حممد علي صبيح وأوالده

 مؤسسة شباب اجلامعة ، دط ، املساجد والقصور يف األندلس ،: )عبد العزيز(سامل  -  14
  .م 1986/ه 1406 اإلسكندرية ،

 القاهرة ، مؤسسة إقرأ ، ،1قصة العلوم الطبية يف احلضارة اإلسالمية ،ط :)راغب  (السرجاين – 15
   .م 2009/ه1430

 راتب املصري ،: مراجعة وتدقيق لغوي األندلس التاريخ املصور ، : )طارق حممد(السويدان  -  16
  .م 2005/ه 1426 الكويت ، ،  شركة اإلبداع الفكري ،1ط

 ه1422 ، دار قباء دط ، ،اية الوجود العريب يف األندلس :)علي حسني (الشطشاط  - 17
    .م 2001/

 ، دار املعارف دط، تاريخ األدب العريب عصر الدول واإلمارات األندلس، : )شوقي (ضيف – 18
  .م 1989/ه  1409 ، القاهرة
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دار  ،1ط الشعر السياسي األندلسي يف عصر ملوك الطوائف ، : ) حممد شهاب(العاين  - 19  
        .م 2008/ه1429عمان ، الدجلة ،

  يف تاريخ املغرب واألندلس ، دط،دار النهضة العربية ،بريوت ،دت :)أمحد املختار (العبادي  -  20 

 دار الشروق ، ،2تاريخ األدب األندلسي عصر الطوائف واملرابطني ،ط:)إحسان (عباس  - 21 
  .م 1997/ه1418عمان ،

 -414(التاريخ السياسي و اإلجتماعي إلشبيلية يف عهد دول الطوائف :)أحممد (عبود  - 22 
  .م 1983/ه1403تطوان ،  مطابع الشويخ ديسربيس، دط، ،) م1091-1023/ه484

دار  دط، الدولة املوحدية باملغرب يف عهد عبد املؤمن بن علي ، : )عبد اهللا عنان(عالم  -23 
  . م 1968/ه 1388 املعارف ، مصر،

  .م 1923/ه1341 ، مصر املكتبة األهلية، دط، غابر األندلس وحاضرها ، :)كرد (علي  -24 

 ، مطبعة اخلاجني،2الربتغال ،طاألندلسية الباقية يف إسبانيا و  اآلثار : )حممد عبد اهللا(عنان  - 25 
  .م 1997/ه1417القاهرة، 

ه 1390القاهرة ، ،اخلاجنيمكتبة  ،2أندلسية ،طتراجم إسالمية شرقية و  : //       //     - 26 
  .م 1970/

العصر الثاين ،دول الطوائف منذ قيامها حىت  اإلسالم يف األندلس ،دولة  ://        //        -27
   .م  1997/ه1417القاهرة ، مكتبة اخلاجني ، ،4الفتح املرابطي، ط

القاهرة،  ، دار الصحوة ،1أثره يف سقوط األندلس ،طالتكاثر املادي و ):عبد احلليم  (عويس – 28
  . م 1994/ه1414

 - 775/ه484 -138(تاريخ علماء الفلك يف بالد األندلس  :) بكري بوعروة(عيسى  بن -29
   .م 2009/ه1430دم ن، دار سنجاق الدين للكتاب ، دط، ، )م1088
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األدب العريب يف األندلس ،دط، مطبعة اإلستقامة ،القاهرة،  : )عبد العزيز حممد(عيسى  -30 
  . م 1945/ه1364

،دار اجليل ،بريوت 1ط األدب القدمي ، العريب ،اجلامع يف تاريخ األدب  :) ا حنّ (الفاخوري  -31 
   .م 1986/ه1406 ،لبنان –

سالمي إىل األدب يف املغرب واألندلس منذ الفتح اإل تاريخ األدب العريب ، : )عمر(فروخ  -  32 
 لبنان ، –بريوت  ،دار العلم للماليني ، 5،ط)م 11/ه5أواخر القرن ( ،آخر عصر ملوك الطوائف

  .اجلزء الرابع  م ،2006/ه1427

 ،دار اجليل ،1تاريخ الفلسفة اإلسالمية يف املغرب و األندلس ،ط: )حممد إبراهيم(ومي الفيّ  -33 
   .م 1971/ه 1417بريوت،  

 ،1ط حمطات أندلسية دراسات يف التاريخ واألدب والفن األندلسي ، :)حممد حسن( ه قجّ  -  34 
  .م 1985/ه 1405 جدة ، الدار السعودية ،

  .دت  القاهرة ، ،مكتبة وهبة ،1مباحث يف علوم القرآن ،ط :)مناع  (القطان – 35

،  2تاريخ الصيدلة والعقاقري يف العهد القدمي والعصر الوسيط،ط): شحاته . األب ج (قنوايت   -36
  م1996/ه1417أوراق شرقية ، بريوت ،

 مؤسسة الرسالة ، ط،د أعالم النساء يف عاملي العرب و اإلسالم ،: )عمر رضا(كحالة   - 37 
   .اجلزء األول  م ،1959/ه1379بريوت ، 

، بريوت ،  مؤسسة الرسالة ،8ط معجم قبائل العرب القدمية و احلديثة ،://   //    - 38 
  .م1997/ه1418

 منشورات وزارة الثقافة ، بصمات عربية ودمشقية يف األندلس ،:  )ارسلمى احلفّ (الكزبري  -39 
  . م 1992/ه 1413 دمشق ،

/            ه1431،دمشق ، دار العرب ، دط تاريخ الطب واألطباء املسلمني،:   إسالم املازين -40 
       .م2010
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اململكة  الرياض ، دار العلوم ، ،3ط الرتاث اجلغرايف اإلسالمي ،: ) حممد حممود(حممدين  -41 
  .م 1999/ه1419 السعودية ،بية العر 

املطبعة السلفية  ، دط شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ، : )حممد بن حممد(خملوف  -42 
   .م 1930/ه1349 القاهرة ، ،  ومكتباا

 ،دمشق ،وزارة الثقافة منشورات األندلس يف التاريخ ،دط،: )شاكر(مصطفى -43 
  .م 1990/ه1410

مركز اإلسكندرية  دط، دراسات أندلسية يف التاريخ و احلضارة ، : )كمال السيد(مصطفى  - 44  
   .م 1997/ه1418للكتاب ،

 القاهرة ، مكتبة مدبويل ، ، 2ط تاريخ اجلغرافية واجلغرافيني يف األندلس ، : ) حسني(مؤنس  -45 
  .م 1986/ه1406

 1425 ن ،دم  مكتبة األسرة ، ، واألندلس ، دط معامل تاريخ املغرب:  //      //     - 46 
  .م  2004/ه

منشورات املنظمة  دط ، تاريخ القراءات يف املشرق واملغرب ،:  )حممد املختار(ولد أبّاه  - 47 
    . م 2001/ه1422اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ، إيسيسكو ، 

 م ،1985/ه1405 دمشق ، دار الفكر ، ،2، ط الفقه اإلسالمي وأدلته: )لزحيليا( وهبة – 48
 .األول اجلزء 

  :المعربة المراجع  -/ب

 دط ، حسني مؤنس ،:نقله عن اإلسبانية  تاريخ الفكر األندلسي ، : )أخنل جنثالت(بالنثيا  -1
                                                                                                                             . دت  القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية ،

مطبعة  كامل الكيالين ،:ترمجة  ملوك الطوائف ونظرات يف تاريخ اإلسالم ، : )رينهارت(دوزي  -2
   .م 1933/ه1351القاهرة ، –مصر  عيسى ألباين احللو وشركاه ،
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مكي ،  الطاهر أمحد:ترمجة  تأثرياا الغربية ،بية اإلسالمية أصوهلا املشرقية و الرت : )خوليان ( اري ريب -3
   .م 1994/ه1415القاهرة ، ، دار املعارف ، 2ط

 :ترمجة  ،مع فصل يف األدب بقلم بيري كاكيا يف تاريخ إسبانيا اإلسالمية  :)مونتنغمري(وات  -4
  م 1998/ه1419لبنان ، –بريوت  شركة املطبوعات والتوزيع  والنشر ، ،2حممد رضا املصري ،ط

ترمجة فاروق  ،،أثر احلضارة العربية يف أوروبة على الغرب مشس العرب تسطع: )زيغريد (هونكه  -5
، دار اجليل ، بريوت ،  8ط  راجعه ووضع حواشيه مارون عيسى اخلوري ، بيضون ،كمال دسوقي ،

   .  م  1993/ه1413

  :المجالت والدوريات  - / ج

األعلم الشنتمري نكت  ،جرتار يف الرتاث النحوي األندلسيبعض مالمح اإل : )رشيد (بلحبيب -1
  .م 1996/ه1417رجب ،15،العدد  جملة  آفاق وتراثمنوذجا ،

جملة املعهد املصري للدراسات  ابن بصال كتاب الفالحة ،: )خوسيه ماريا مياس (بييكروسا  -2
  . م 1957/ه1376 ، 5 العدد ، اإلسالمية

دورية  األنواع ، الدوافع ، املفهوم ، الرحلة العلمية ودورها يف إثراء اال العلمي ، : )زكري(المعة  -3
  .م 2012/ه 1433 ديسمرب ، ، 22العدد  ، التارخيية كان

تاريخ احلركة األدبية يف األندلس األعلم الشنتمري يف ظل دولة بين :  )عبد الرمحان(بن حلسن  -4
  .م 2013/ه1434 ،يونيو ،20العدد  ، دورية كان التارخيية عباد ملوك إشبيلية منوذجا ،

  :الرسائل الجامعية واألطروحات  -/د

إسبانيا النصرانية يف عصر ملوك لسياسية بني األندلس اإلسالمية و العالقات ا: )فضيل(بالصوف  -1
عبد الدكتور إشراف  ،ل شهادة املاجستري يف تاريخ وسيطمذكرة مقدمة لني م،11/ه5الطوائف ق 
  . م 2011/ه1432 قسنطينة ، جامعة منتنوري ، ،العزيز فياليل
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 – 400(احلياة اإلجتماعية والثقافية لألندلس يف عصر ملوك الطوائف :)مخيسي(بولعراس -2
 إشراف ،ة املاجستري يف التاريخ اإلسالميمذكرة مقدمة لنيل شهاد ،) م1086 -1009/ ه479

  .م 2007/ه1428 باتنة ، جامعة احلاج خلضر ،،  مسعود مزهوديالدكتور 

تري يف مذكرة مقدمة لنيل درجة املاجس ،الصيادلة والعشابون يف األندلس:  ) آمنةمحزة (محيد  -3
  .م 2007/ه1428 جامعة بغداد ، صباح إبراهيم الشيخلي ،التاريخ اإلسالمي ، إشراف الدكتورة 

 ،) م1091- 1023/ه484 -414(بنو العباد يف إشيبيلية:  ) أمحد يوسف(بن حوالة  -4
جامعة امللك عبد ، السّيد دراجأمحد الدكتور  إشراف شهادة املاجستري يف التاريخ ،مذكرة مقدمة لنيل 

  . م 1980/ه 1400 اململكة العربية السعودية ، العزيز ،

احلادي عشر ميالدي، / األندلس خالل القرن اخلامس هجري املعرفة التارخيية يف:  )علي (زيان – 5
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ الوسيط ختصص تاريخ وحضارات بالد األندلس، 

  .م 2011/ ه 1432 قسنطينة ، جامعة منتوري ، عالوة عمارة ،إشراف الدكتور 

شهادة شعر ابن اللبانة الداين دراسة موضوعية وفنية ،مذكرة مقدمة لنيل :  )أحالم(مداس  -6 
 عبد احلميد عباسي ،الدكتور  إشراف ، للغة العربية ختصص أدب عريب قدمياملاسرت يف اآلداب وا

  .م 2015/ه1436 جامعة حممد خيضر، بسكرة ،

احلركة اللغوية يف األندلس منذ الفتح العريب حىت اية عصر ملوك :  )ألبري حبييب (مطلق -7
اجلامعة األمريكية يف  العربية ، اآلداب إىل دائرة اللغة الطوائف ،رسالة قدمت لنيل درجة أستاذ يف

  . م 1965/ه1385أيار  ،بريوت

 : والمعاجم  الموسوعات -/ه  

  ، دار1املوسوعة العامة لتاريخ املغرب واألندلس ، تقدمي أمحد بن سودة ، ط) : جنيب( زبيب - 1

  . 2اجلزء م ،1995/ه 1415 األمري، بريوت ،

، مكتبة الثقافة 1ط  موسوعة تاريخ األندلس تاريخ وفكر وحضارة وتراث ، : )حسني(مؤنس  -2
  .  2م ، اجلزء 1996/ه 1416 القاهرة ، الدينية ،
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، دار العلم  7الرائد معجم لغوي عصري رتبت مفرداته وفقا حلروفها األوىل ،ط:مسعود جربان  -3
  .م 1992/ه 1413لبنان ،  –للماليني ، بريوت 

   :  ةاإللكترونيقع االمو  - /  و

1 /5  /2016     ،12 :14   ،com      .panoramio .www  : //http  /      

/  http : // www .mazameer . com     ، 2 /5  /2016    ،18 :18   
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  :فهرس اآليات واألحاديث : أوال 

  اآليات 

  السورة             اآلية                    الصفحة 

  . 33                      17        سورة الرعد 

  .    33                      33       سورة الفرقان 

  .  32                 18 -17      سورة القيامة

  .32                       89        سورة النحل

  األحاديث

  .  29     "من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل له اهللا به طريقا إىل اجلنة"
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  .فهرس األشعار : ثانيا

  البحر         الصفحة                                                    الشعر                 

  . 79     أََرِمْدَت أَْم بُِنُجوِمَك الرَمُد            فـََقْد َعاَد ِضًدا ُكل َما تـَُعد         الكامل      

               .  60           البسيطاْمسَْع َكَالِمي َواْسَتِمْع ِلَمَقاَلِيت          َفِهَي السُلوُك َبَدْت ِمَن اَألْجَياِد   

       57ُدنـَْيانَا َجتَاِفيَنا       البسيط            يبِ َأْضَحى التـَناِئي َبِديالً َعْن َتالَِقيَنا    َونَاَب َعْن طِ 

  .         60الشْخِص َعْن َنظَرِي          َوَحاِضَرٌة ِيف َصِميِم الُفؤاَِد           املتقارب            ةُ بَ ائِ غَ أَ 

  .  61بـُنَـيِيت ُكوِين بِِه بـَرٌة                    فـََقْد َقَضى الدْهُر بِإْسَعاِفِه           السريع           

 ْلُت ِمْن ِعز 55املتقارب           .        ِبُذِل اَحلِديِد ، َوَمثِْل الُقُيوِد        ِظْل البـُُنوِد  تـََبد .  
  .58تـَْبِكي السَماُء ِمبُْزٍن رَاِئٍج َغاِدْي     َعَلى البَـَهالِيِل ِمْن أَبـَْناِء َعباِد         البسيط            

ُر الَغرِيِب َسَقاَك الراِئُح الغَ    .  89اِدي      َحًقا ظَِفْرَت بَِأْشَالِء اْبَن َعَباِد     البسيط            قـَبـْ

  .  59ُقُصوٌر َخَلْت ِمْن َساِكِنيَها       َوَما َِا ِسَوى األُُدِم متَِِشي َحْوَل أَِقَفِة الدَمى    الطويل      

    . 23            املتقارب َيٍة َقْدَحم ِمْنُه َمحَاٌم            َلَقْد َسرِين َأن النـْعي ُموََكٌل           ِبطَاغِ 

           .            58       اهلزج          ِممَا يـَُقبُح ِعْنِدي ذِْكَر أَْنَدُلٍس       َمسَاُع ُمْعَتِضٍد ِفيَها َوُمْعَتِمٍد          

             .   13             املتدارك        ِمْن بـَين اُلمْنِذرِيَن َوُهَو اْنِتَساٌب       زَاَد ِيف َفْخرِِه بـَُنو َعباِد     

                    . 13              اتث         ِمْن ِسر ْخلٍم َوخلٌُْم َما َشِهَدْت      تـََقدَمْت َوبـَُنوا الُعْلَيا هلَا تَِبٌع  

     .  10              املضارع     َوأَْيَن ِمحٌْص َوَما َحتْوِيِه ِمْن نـُْزٍه      َونـَْهرَُها الَعْذُب فـَياٌض َوَمْآلُن   
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  :فهرس األعالم : ثالثا   

  :حرف األلف 

)اإلبن (   

  . 78. 76. 70. 29. 26عبد الرمحن  خلدونابن  

   26 اخلطيب ابن

  . 62. 58.  13ابن اللبانة 

. 66. 65ابن باجة   

  .  58.  55.  52. 49. 22 ابن بسام

  .76. 75ابن بصال 

  .75ابن حجاج اإلشبيلي 

  .67. 44ابن حزم 

  . 61خمي اإلشبيلي لابن خزرج ال

   .91. 58. 56. 55. 54ابن زيدون 

   .52عمر  ابن عبد الرب ولد أبو

  . 91. 56  عبدوس ابن

  . 23.  12  عذاريابن 

   . 59. 58. 57ابن عمار 

  . 73ابن عمر بن احلسن الفارسي 

. 62ابن قتيبة الدينور  
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   .11ابن مفلح 

  .66ابن وهيب اإلشبيلي 

)األبو (  

.53أبو احلسن الربقي   

  .45أبو احلسن يونس بن مغيث 

.  30أبو الفتح سعدون بن حممد الزهري   

  . 30أمحد بن حممد بن حيي  القاسم أبو

.          82.  17.  16.   15  أبو القاسم حممد بن إمساعيل بن عباد  

   . 52أبو الوليد إمساعيل بن حممد امللقب حببيب 

  . 44.83. 43.  27الباجي  الوليدأبو 

  . 53أبو الوليد حممد بن عبد العزيز املعلم

  .30أمحد بن حممد القيسي السبيت  بكر أبو

  .79بكر اخلوالين  أبو

53أبو بكر حممد بن سليمان الكالعي املعروف بابن القصرية   

.   45أبو حفص عمر بن حسن اهلوزين   

   .42أبو حنيفة 

  .53أبو عامر بن مسلمة 

  .15أبو عبد اهللا الزبيدي 

  . 84. 74. 65. 64. 63. 50. 49. 47أبو عبيد البكري
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.38أبو عمر الداين   

   . 30عياش القضاعي املالكي  عمر أبو

.   30أبو حممد عبد اهللا بن إمساعيل   

.     15أبو حممد عبد اهللا بن بارمي   

  . 71أبو مروان بن زهر

.             79. 73. 66أبو مسلم ابن خلدون احلضرمي   

  . 50أمحد بن خلف اللخمي النحوي 

  . 80أمحد بن يوسف التنوخي

  . 44يأصبغ بن راشد بن أصبغ اللخم

  . 60.  59.  25اعتماد  

  . 84. 48. 47األعلم الشنتمري

  .  47ألبري مطلق

.84 . 57.  20. 19ألفونسوا السادس   

:حرف الباء  

  .  60بثينة 

  :حرف الجيم 

.50جعفر بن أمحد بن مروان اللغوي   

:حرف الحاء   

. 62احلسن بن عمر بن احلسن اهلوزين   
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:حرف الخاء   

.45التميمي الوارق الدقاق خلف بن مروان بن أمحد   

:حرف السين   

.  61سعيد بن أمحد بن حيي املرادي الشقاق  

.34سعيد بن إدريس بن حيي السلمي املقرئ   

  .51سعيد بن عبد اهللا بن دحيم األزدي  

  :حرف الشين 

.35شريح بن حممد بن شريح بن أمحد أبو احلسن   

:حرف العين   

.  35العاصي بن خلف بن حمرز املقرئ   

  .  25عبد الرمحان األوسط

.34عبد الرمحان بن إبراهيم بن عبد اهللا بن موسى   

. 37عبد السالم بن عبد الرمحان الرجال اإلشبيلي   

.28عبد العزيز سامل      

.40عبد اهللا بن أمحد بن سعيد بن يربوع بن سليمان   

. 41عبد اهللا بن أمحد بن سعيد بن يربوع بن سليمان   

.53بن حممد البزلياين عبد اهللا بن أمحد   

. 44عبد اهللا بن إمساعيل املكىن أبا أمحد   

. 53عبد اهللا بن رضا بن خالد بن عبد اهللا بن رضا الكاتب  
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. 34عبد اهللا بن سعيد بن أمحد بن هشام   

.53عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن العرب املعافري   

.  72عبد امللك بن أيب العالء   

. 40يوسف املعافري القيشطيايل عثمان بن أمحد بن حممد بن  

  .51علي بن عبد الرمحان املعروف بابن األخضر 

.  41علي بن حممد بن عبيد اهللا بن أمحد بن عبادل األنصاري   

:حرف القاف   

.15القاسم بن محود   

:حرف الكاف   

  .39الكرماين 

  :حرف الميم 

. 37مبارك بن حممد بن عمرو البكري   

.34. 33شريح الرعيين حممد بن شريح بن أمحد بن   

.53حممد بن عبد امللك بن عبد العزيز اللخمي   

.37حممد بن علي بن عبيد املعافري   

  . 51حممد بن عمر القطري الزبيدي 

.40حممد بن عيسى بن حممد بن عيسى املكتب املعمر  

. 12املستنصر باهللا   
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  54.    52.    49.    33.   28.   25.   23.   19.  18.  16املعتضد بن عباد 
.55  .56  .57   .63  .82.  

.   55.  51.   49.   28.   27.   25.   24.   23.  20. 17. 2املعتمد بن عباد  
57    .58   .59  .60  .61 .62    .63    .71   .74  .75  .79   .82 .  

  .  65. 49.  47. 27املقري التلمساين 

  :حرف الهاء 

. 16. 13. 12هشام املؤيد   

:حرف الواو   

  .91. 56والدة  

  :حرف الياء 

  . 22ياقوت احلموي 

.2حيي بن محود   

.84. 71.  66. 60. 58. 17. 2يوسف بن تاشفني   

.9يوليش القيصر   
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  :فهرس المدن : رابعا

     :حرف األلف 

. 90.  82. 19أركش   

. 24.    22 .  19.    18.   16.   15.   14.   12.   11.  10.   9. 2إشبيلية 
25    .26   .27  .28   .30    .32  .34    .35   .36   .37 .40  .41. 42  .
43     .47  .49   .51  .52    .57    .59    .61   .62   .63   .66  .70  .
71 .74   .75  .76   .79  .80 .82 .83  .84 .  

. 60 . 55.  17.  2أغمات     

.37إفريقية   

.   25.    24.   22.    20.  18.  17.  16.  14.  13.  12.  10.  9.  2األندلس
 30   .36  .38   .42 .43   .44 .47   .50  .51   .57    .60    .63 .65  .

70  .72   .74 .82 .  

  :حرف الباء 

. 65.  43باجة   

. 83.  43. 20بطليوس   

:حرف الجيم   

. 90. 19اجلزيرة اخلضراء   

:حرف الحاء   

. 12. 10محص   

:حرف الدال   
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. 52. 38دانية   

:حرف الراء   

.10رندة   

:حرف السين   

.83سرقسطة    

:حرف الشين   

.  90.  48شلب    

.  90.   49. 19شلطيش   

. 90.  82. 48 .40 .18شنتمرية الغرب   

:حرف الطاء   

.12طشانة   

.83.   75.   74.   20. 19طليطلة    

:حرف الغين   

. 20.  19غرناطة   

:القاف حرف   

 . 48. 47. 43 . 41. 40 .  27.  26.   22.  19.  17. 16.  15. 14. 10قرطبة 
 49  .56 .59 .82   .90 .  

.  72.  38. 33القريوان   

:حرف الالم   
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.10لبلة   

:حرف الميم   

.18مالقة   

. 19مرسية   

.  75.  74.  20املرية   

. 75.    72.   42.   38مصر   

:حرف النون   

.82. 18نبلة   

:حرف الواو   

. 90.  82.  49. 18ولبة   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
121 

  .فهرس الدول : خامسا 

  . 20دولة بنوا األفطس 

   20دولة باديس ابن حبوس 

   . 18.   16.  14دولة بين محود 

  .  75.  74.  20دولة ابن صمادح 

  . 14 الدولة العامرية

  .  83.  76دولة بنو هود 



 
 

  

س ا�����ى��  
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:فهرس المحتويات  

الموضوع                                                                          الصفحة                                   

  أ.................................................................شكر وتقدير 

  ج - ب ......................................................................اإلهداء 

  د............................................................قائمة المختصرات 

    ) 7 -  2( .............................. ................................... المقدمة

  )    20 - 9( .....................جغرافية إشبيلية وظهور مملكة بني عباد :مدخل

  )   11 -  9( ......................................................جغرافية إشبيلية  -1

     ) 17 - 12...................... . .( ..........................قيام دولة بني عباد  -2

)       20 -  18.......................( ..................توسعات المملكة في الغرب  -3

  ) 30 - 22( .........   ازدهار الحياة العلمية بالمملكةعوامل :المبحث األول 

  )  24 - 22(........................ ..............للعلم والعلماء تشجيع بنو عباد  -1

  )  28 - 24( ............................بالمملكة  والثقافية العلميةتعدد المؤسسات  -2

  )  25- 24..............................( ...............................جد االمس -/أ

      ) 27- 26( . . .........................................................المكتبات -/ب

  )   28 -  27............................( ...........................قصور الملوك  -/ج

  )  30 -  29.............................................(  الرحلة العلمية وتأثيراتها -  3

  )  45 - 32( ......................................الشرعيةالعلوم :المبحث الثاني 

 )    39 -  32.........................................................( علوم القرآن  - 1
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  )    35 - 32..............................( .........................علم القراءات  - /أ

  )38 -  36...............................( ............................التفسير  -/ب

 ) 39 -  38...............................( ........................رسم القرآن  -/ج

  )   41 – 39...............................( ........................... الحديث -2

  ) 45 -   42...............................( ...............................الفقه  -3

  ) 68  - 47( ............................... العلوم اإلنسانية: المبحث الثالث 

     )61 - 47...................................................( ات األدبيةالدراس - 1

  )  51 - 47.............................( .........................والنحو اللغة  - /أ

  )  53 - 51............................( ...............................النثر   -/ب

  )     61 - 54( ............................................................الشعر  -/ج

  )  63 - 62.............................( ..............................التاريخ   -2

 )66  -64............................( ..............................الجغرافيا  -3

  )                 67-  66( ........... ..................................................الفلسفة -4

  ) 79-  69(.....................)التطبيقية (العلوم الطبيعية :المبحث الرابع 

  ) 72 -69..............................( ............................... الطب  - 1

  )75-72............................( ........................الصيدلة والفالحة -2

  )76-  75.........................(................................الرياضيات  -3

  )  79 - 77(.............................................................الفلك  -4
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  ) 83 -81.............................( ..................................اتمة خ -

 ) 93-  85( .....................................................قائمة المالحق  -

 )108 -95( ................................... قائمة المصادر والمراجع -

  )121- 110....( .........................................................لفهارسا -

  )   125–123(...................................................محتوى الفهرس  -

  

  

 


